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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018 

PROCESSO Nº 0461918/2018 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA REGIÃO – 
CREFITO 7, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria Nº 121/2017 da Presidência 
do CREFITO 7-BA torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 
procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 5.450, de 2005, 
ao Decreto nº 3.722, de 2001 e à Lei nº 8.666(subsidiariamente), de 1993, bem como à 
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
 
Data da abertura da sessão pública: 04 de junho de 2018 

Horário: 09h - horário de Brasília 

Horário Local: 09h 

Endereço: Portal Comprasnet - www.comprasnet.gov.br 

Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação do Edital no 

Comprasnet, até a data e horário da abertura da sessão pública. 

 

Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impeditivo à 
realização, a sessão pública será adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o 
mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário do pregoeiro. 

 
1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Auditoria Independente 

referente aos anos de 2014-2017, no CREFITO 7 - BA, conforme solicitação da Presidência e 

necessidade do Conselho e de acordo com o escopo de serviços constantes no Edital.  

 

1.1 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

1.1.1. NA ÁREA CONTÁBIL 
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1.1.1.1. Análise dos valores de receita e despesa à vista da documentação própria, 

comparando com o constante nas demonstrações financeiras e contábeis,  

1.1.1.2. Análise da execução orçamentária comparativamente entre o orçado e o executado; 

1.1.1.3. Verificação dos valores consignados em Restos a Pagar, tanto inscrição como baixa; 

1.1.1.4. Análise dos itens consignados tanto no Ativo como no Passivo do Balanço 

Patrimonial; 

1.1.1.5. Análise do Balanço Financeiro; 

1.1.1.6. Empenhamento da despesa; 

1.1.1.7. Controles internos; 

1.1.1.8. Análise e aferições da confiabilidade das informações geradoras dos registros 

contábeis das receitas, despesas, consignações e outras que fazem parte do boletim 

bancário; 

 

1.1.2. NA ÁREA FINANCEIRA 

1.1.2.1. Análise do controle de entrada e saída de numerário; 

1.1.2.2. Análise das operações referentes a aplicações financeiras; 

1.1.2.3. Análise da sistemática de pagamentos utilizada; 

1.1.2.4. Análise do controle de receita observando as deduções das despesas bancárias 

definida pela Decisão do CONFEA de nº CD-1845/98, de 25/09/1998. 

1.1.2.5. Análise dos critérios de concessão e prestação de contas (prazos, normas, etc.) dos 

suprimentos de fundos e legalidade dos documentos de despesas apresentados; 

1.1.2.6. Análise da Conciliação Bancária 

 

1.1.3 NA ÁREA DE PESSOAL 

Verificação do cumprimento da legislação trabalhista quanto: à admissão, demissão, 

concessão de férias, pagamento de décimo terceiro salário, pagamento de horas extras, 
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consignações em folha de pagamento, salário família e obrigações patronais (INSS, ISS, IRRF, 

PASEP), inclusive: 

1.1.3.1. Benefícios (Vale-transporte, Auxílio-alimentação, Assistência médica e odontológica, 

Auxílio Creche); 

1.1.3.2. Cumprimento das normas Regulamentadoras do MTE: 

1.1.3.2.1. PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

1.1.3.2.2. PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Operacional; 

1.1.3.2.3. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; 

1.1.3.2.4. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

1.1.3.3. Cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho; 

1.1.3.4. GFIP, RAIS, GACEG; 

1.1.3.5. Plano de Cargos e Salários. 

 

1.1.4 NA ÁREA ADMINISTRATIVA 

1.1.4.1. Verificação do atendimento da legislação no que se refere às compras, contratação 

de serviços, análise dos processos licitatórios, modalidade utilizada, dispensas e aquisições 

efetuadas diretamente ou por meio de Suprimento de Fundos; 

1.1.4.2. Verificação dos mecanismos de aquisição de passagens aéreas e o pagamento de 

diárias; 

1.1.4.3. Verificação da utilização, manutenção e abastecimento de veículos; 

1.1.4.4. Verificação do estoque de materiais em almoxarifado, movimentação ocorrida e o 

inventário final do exercício; 

1.1.4.5. Verificação dos bens móveis e imóveis, inventário físico, termos de responsabilidade 

e a respectiva compatibilização com os registros contábeis. 

 

1.2 INTEGRAM ESTE EDITAL 

Anexo I – Termo de Referência 
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Anexo II – Minuta Contratual 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem a todas às exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem 
devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI, por 
meio do Site www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
2.1.1. Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste Edital, que a 
empresa está enquadrada como ME/EPP (quando assim o for), estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, que sua 
proposta é absolutamente independente em relação aos demais licitantes. 
 
2.1.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará a 
licitante às sanções previstas neste Edital, exceto a licitante beneficiada com a Lei 
Complementar 123/06 que poderá apresentar a documentação de regularidade fiscal 
vencida no momento do Pregão e terá até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do(a) 
Pregoeiro(a), para comprovar a sua regularização. 
 
2.2. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e que atendam às condições deste Edital 
e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente ou por Pregoeiro Oficial ou Equipe de 
Apoio, à vista dos originais. 
 
2.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar deste 
pregão, deverão providenciar seu cadastramento pelo menos no nível básico de 
credenciamento. 
 
2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 
 
2.3.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 
 
2.3.2. Em dissolução ou em liquidação; 
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2.3.3. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública Federal; 
 
2.3.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
 
2.3.5. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
2.3.6. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666, de 1993; 
 
2.3.7. Empresas que tenham condenações cíveis por ato de improbidade administrativa. 
 
2.4. Como condição para participação no Pregão, deverá declarar: 
 
2 . 4 . 1 . Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49, nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
2.4.2. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 
relativo às seguintes declarações: 
 

a. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
Arts. 42 a 49; 
a.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 
b. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências deste Edital; 
c. que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste 
certame; 
d. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
e. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
 

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à 
conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 
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123, de 2006, ou a não utilização de mão de obra de menores, sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 
 
3.DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do 
Pregão Eletrônico tradicional para fornecedores”, disponibilizado no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br; 
 
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do Governo 
Federal – Compras Governamentais, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.3 A licitante e seu representante legal deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor (SLTI), no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data da realização do pregão. 
 
3.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do Decreto n.º 5.450/05), no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.5 O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro 
obrigatório no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, com os 
seguintes níveis de credenciamento: 
 
I – Credenciamento; 
II – Habilitação Jurídica; 
III – Regularidade fiscal federal; 
IV – Regularidade fiscal estadual/municipal; 
V – Qualificação econômico-financeira. 
 
3.5.1. Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação 
 
3.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 
licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (§ 6º, Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
3.7. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
3.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º Art.3º do Decreto 
n.º 5.450/05). 
 
3.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
3.10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas Edital de 
Licitação em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances. 
 
3.11. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
4. DO SISTEMA ELETRÔNICO E DA PROPOSTA   

 

4.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, a partir da data de divulgação do Edital no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e horário da abertura da sessão pública. 
 
4.1.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
 
4.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deverão informar tal condição 
no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema 
eletrônico, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
 
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à 
conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 
123, de 2006, ou a não utilização de mão de obra de menores, sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 
 
4.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos campos relativos a: 
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4.3.1. Valor global – em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo 
com os preços praticados no mercado. 
 
4.3.1.1. Na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, o preço deverá 
ficar iguais ou abaixo dos preços de referência. 
 
4.3.1.2. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na 
contratação do objeto. 
 
4.3.1.3. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na 
proposta de preços apresentada. 
4.3.2. A licitante deverá preencher o campo da Descrição Detalhada do Objeto, somente 
com as informações sobre o item, esclarecendo as especificações técnicas principais às 
condições do serviço, conforme o solicitado no Anexo I, sendo desclassificadas as propostas 
que estiverem em desacordo com esta determinação: 
 
4.3.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da sua apresentação. 
 
4.3.2.2. Não serão aceitas descrições genéricas como: “conforme Edital”, “atendemos o 
Edital” dentre outras, sem especificar o serviço ofertado; 
 
4.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de 
executar o objeto nos seus termos. 
 
4.5. A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, 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 §1° do artigo 57 
da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
5. ABERTURA DA SESSÃO 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital. 
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5.2. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para o Edital de 
Licitação, mas permaneça acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 
5.3. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação 
aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
6.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
6.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet. 
 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
6.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando, então, os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
7.1.1. A proposta deve incluir todos os custos inerentes às etapas do objeto. Deverão ser 
incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas, tributos, inclusive contribuições fiscais e 
para-fiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste contrato. 
 
7.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento de seu lance no sistema e do 
valor consignado no registro. 
 
7.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos. 
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7.4. Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por eles ofertados 
e registrados pelo sistema. 
 
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
7.6. O intervalo entre os lances ofertados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos. Os lances enviados em desacordo serão descartados automaticamente 
pelo sistema. 
 
7.7. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
7.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
 
7.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 
efeito de ordenação das propostas. 
 
7.11. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas neste Edital. 
 
7.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta. 
 
8.1.1. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
8.1.2. Os preços não poderão ultrapassar o valor global máximo, bem como não poderão 
ultrapassar os valores unitários máximos definidos no Termo de Referência. 
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8.2. Em seguida, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 
8.3. Antes de proceder à avaliação da aceitação da proposta, o Pregoeiro solicitará ao 
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que envie imediatamente, por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo 
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, a Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
8.3.1 - A Declaração citada no item 8.3, só deverá ser encaminhada caso a empresa não 
tenha declarado conforme exigido no item 2.4.2 alíneas "e". 
 
8.3.2 A proposta final de preços juntamente com a documentação de habilitação deverá ser 
encaminhada no prazo máximo de 2 (duas) horas, após a solicitação da Pregoeira e deverá 
conter: razão social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, dados bancários (banco, 
agência, número da conta corrente e praça de pagamento), nome do responsável pela 
assinatura do contrato e proposta com cargo e CPF, prazo de validade de no mínimo 60 
(sessenta) dias a contar da data da abertura da sessão deste Pregão e as especificações do 
objeto de forma clara, atualizada com lance final ofertado, considerando apenas duas casas 
decimais. O envio deverá ser encaminhado no sistema Compras Governamentais, sendo 
anexado em campo oportuno que será aberto pelo pregoeiro e após a sua convocação no 
sistema. 
 
8.4. A declaração falsa relativa à elaboração independente de proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste Edital. 
 
8.5. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro 
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
 
8.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 
 
8.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
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8.7. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá 
apresentar – original ou cópia autenticada - sua habilitação, na forma determinada neste 
Edital. 
 
8.8. Será desclassificada a proposta final que: 
 
8.8.1. Contenha vícios ou ilegalidades; 
 
8.8.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência; 
 
8.8.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo fixado ou não atendam aos 
requisitos estabelecidos neste Edital; 
 
8.8.4. Apresentar preços superiores àqueles estimados no Termo de Referência. 
 
8.9. Também será desclassificada a proposta final que: 
 
8.9.1. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 
contratação pretendida; 
 
8.9.2. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à 
produtividade apresentada. 
 
8.9.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde 
que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta. 
 
8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma 
do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua 
exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
 

a. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

b. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 

c.  Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto 
ao Ministério da Previdência Social; 

d. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
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e. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
f. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou 

com a iniciativa privada; 
g. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, 

lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
h. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
i. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 

pesquisa; 
j. Estudos setoriais; 
k. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
l. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis 

que o proponente disponha para a prestação dos serviços; em. Demais verificações 
que porventura se fizerem necessárias. 

 
8.11. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita. 
 
8.12. As licitantes convocadas que não apresentarem proposta de preço e/ou outros 
documentos solicitados de acordo com o Edital, no prazo determinado via chat, serão 
desclassificadas e consideradas desistentes, não sendo convocadas posteriormente para 
qualquer outro item que a empresa venha a se classificar, sem prejuízo aos itens já aceitos 
pelo pregoeiro(a). 
 
9. HABILITAÇÃO 

9.1. Juntamente com a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá 
comprovar, no prazo máximo de 2 (duas) horas, sua condição de habilitação, anexando a 
documentação, em campo oportuno a ser aberto no Comprasnet pelo Pregoeiro, e sendo 
aceito, deverá encaminhar os documentos pertinentes no prazo máximo de até 3 (três) dias 
a contar da solicitação no sistema eletrônico. 
 
9.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão 
da imprensa oficial. 
 
9.2. É assegurado ao Licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito 
de encaminhar a documentação atualizada, juntamente com a documentação 
complementar. 
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9.3. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação. 
 
9.4. Será considerada inabilitada a Licitante que deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
9.5. Tendo sido constatada alguma irregularidade na comprovação fiscal de microempresas 
ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir de ter sido declarado vencedor e contando se o prazo a partir da convocação pelo 
pregoeiro por meio do chat, no pregão, prorrogável por idêntico período, a critério da 
CREFITO 7, para a demonstração de regularidade, materializada com a apresentação da 
certidão negativa ou a certidão positiva com efeito de negativa. 
 
9.6. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
 
9.7. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização 
fiscal para a abertura da fase recursal. 
 
9.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto de 5 (cinco) dias úteis, 
prorrogável por idêntico período a critério do CREFITO 7, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 
 
9.9. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 
 
9.10. O licitante que já estiver cadastrado ou habilitado parcialmente no SICAF, em situação 
regular, ficará dispensado de apresentar os documentos abrangidos pelo referido cadastro, 
conforme o caso. 
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9.11. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
 
9.13. Constatado o atendimento pleno às exigências de habilitação, fixadas no edital, será 
declarado o Licitante vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a 
intenção de recursos. 
 
9.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 

10. DOS DOCUMENT OS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 

10.1. Para fins de habilitação ao certame, o licitante detentor do menor preço se obriga a 
satisfazer os requisitos relativos a: 
a. Habilitação Jurídica; 
b. Qualificação Econômico-Financeira; 
c. Qualificação Técnica; 
d. Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e FGTS; 
e. Regularidade Trabalhista; 
f. Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal; 
g. Os Licitantes são obrigados a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, em conformidade com o art. 32, §2º da Lei de Licitações; 
h. Os Licitantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII, do artigo 4º da Lei Nº. 10.520/02. 
 
10.2. Relativos à Habilitação Jurídica 
 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores; 

c. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
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d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

e.  Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n°103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

 

f. 10.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

g. 101.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 

h. 10.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
 

i. 10.3.3 Certidão Negativa Conjunta que comprove a regularidade com a Fazenda 
Federal e quanto à Dívida Ativa da União a regularidade perante a Seguridade Social, 
admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da 
lei; 
 

j. 10.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, do domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 

k. 10.3.5 Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS). 
 

l. 10.3.6 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante Certidão 
Negativa de Débito Trabalhista. 
 

10.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 
 
10.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou 
de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão; 
 

10.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta; 
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a. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 
b. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive com os termos de abertura e encerramento; 
c. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes 
da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 
patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no 
SICAF: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
SG = Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
LC= Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 
d. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço patrimonial. 
e. O Licitante com o resultado igual ou menor do que 01 (um) em qualquer dos 
índices (Liquidez Geral, Solvência Geral ou Liquidez Corrente) deverá comprovar, na 
forma da Lei, o capital mínimo, correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da prestação do serviço. Os Licitantes que não tiverem os citados índices 
definidos no SICAF, também deverão fazê-lo. 

 
10.5. Relativo à Qualificação Técnica 
 
10.5.1. Comprovação de registro em nome da empresa licitante, no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC e no Conselho Regional de Administração - CRA, com jurisdição no 
Estado em que for sediada. 
 
10.5.2. Relação nominal dos profissionais de sua equipe técnica vinculada à proposta, bem 
como a qualificação de cada um deles; sendo pelo menos um Administrador. 
 
10.5.3. Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa (s) jurídica (s) de direito 
público e registrado (s) no Conselho Regional de Contabilidade competente, que ateste (m) a 
execução de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras, com 
abrangência nacional, contendo as seguintes informações: 
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a) Identificação, constando nome completo e cargo do signatário; 
b) Objeto da auditoria e setores auditados; 
c) Abrangência territorial da auditoria; 
d) Quantidade de horas executadas. 
 
10.5.3.1. A comprovação da execução de trabalhos com abrangência nacional se dará 
mediante a apresentação de um atestado de execução em diversas Unidades Federativas 
(regionais, sucursais, etc.) ou mais de um atestado que comprove, conjuntamente, aquela 
abrangência. 
 
10.5.4. Declaração firmada pelo representante legal da licitante atestando a disponibilidade 
de equipe técnica para execução deste Edital, bem como a qualificação e formação 
profissional de cada um deles, com experiência comprovada em auditoria, de pelo menos 2 
(dois) anos. Os auditores relacionados na proposta deverão participar da execução dos 
trabalhos. 
 
10.5.5. No caso dos profissionais Contadores vinculados à proposta, as comprovações de 
seus registros no Conselho Regional de Contabilidade, mediante apresentação das cópias 
das Carteiras de Identidade Profissional ou outros instrumentos que comprovem os 
registros. 
 
10.5.6. No caso dos profissionais Administradores vinculados à proposta, as comprovações 
de seus registros no Conselho Regional de Administração, mediante apresentação das cópias 
das Carteiras de Identidade Profissional ou outros instrumentos que comprovem os 
registros. 
 
10.5.7. Comprovação de que o Auditor Responsável Técnico pertence ao quadro 
permanente da proponente, sendo aceitável para tanto, registro na Carteira de Trabalho, 
contrato de prestação de serviços ou participação societária. 
 
10.5.8. Comprovação da experiência profissional requerida da equipe técnica vinculada à 
proposta, mediante cópia dos registros na carteira de trabalho ou outra forma de 
comprovação inequívoca (declarações/atestados). 
 
10.5.9. Caso a licitante seja Cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe 
técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição 
através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização 
das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em 
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assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão 
domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 
1971. 
NOTA 1: Será inabilitada a licitante que não comprovar o registro profissional dos 
Auditores e do Administrador, no respectivo Conselho Profissional. 
 
10.5.10. Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência que poderá 
averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse 
processo, for constatada fraude em qualquer um dos documentos, a LICITANTE envolvida 
estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar 
sujeita às penalidades da lei; 
 
10.5.11 - A equipe técnica do CONTRATANTE se reserva o direito de realizar diligências, 
visitas técnicas e entrevistas, de modo a certificar-se da veracidade dos documentos 
apresentados pela LICITANTE; 
 
10.5.12 - Os serviços devem ser executados exclusivamente pela empresa contratada, 
através de visitas técnicas realizadas por pessoal qualificado, devidamente identificado como 
seu funcionário. 
 
10.6. Só será aceita a documentação sendo anexada em campo próprio no sistema compras 
governamentais.  
 
10.7. Os documentos exigidos deverão ser entregues aos cuidados da Pregoeira Neila M. 
Mota, endereçados a: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 – 
Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021. 
 
10.8. Os documentos exigidos podem ser apresentados no original, ou por cópia autenticada 
por cartório, ou ainda, com a apresentação da publicação em órgão da imprensa oficial, com 
cópia para conferência e autenticação da Pregoeira. Tais documentos deverão ser entregue 
em envelope fechado contendo, externamente, os seguintes dizeres: 
 
“CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO – 
CREFITO 7 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0464918/2018 
EMPRESA: _______________________________________________” 
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10.9. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
 
10.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação; que deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação; ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno. 
 
10.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
 
10.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 
 
10.13 – É dispensada a apresentação de documentos de habilitação que contemplem o rool 
de documentos constantes do SICAF, desde que os mesmos estejam devidamente em dia. 
 
11. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS 
 
11.1. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com a identificação do respectivo CPF e Carteira de 
Identidade. 
 
11.2. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e com o 
número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz, se for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos 
apenas em nome da matriz. 
 
11.3. No caso de apresentação apenas dos documentos de forma original, os mesmos não 
serão devolvidos à empresa, passando a integrar a documentação do processo. 
 
11.4. Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão sujeitos a posterior 
conferência na página eletrônica do órgão emissor, para certificação de sua autenticidade. 
 
11.5. Os documentos apresentados deverão estar válidos na data de recebimento das 
propostas, exceto as certidões relativas à qualificação econômico-financeira, que não têm 
validade expressa. Nos demais, a validade corresponderá ao prazo fixado nos próprios 
documentos. 
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11.6. Quando o órgão emitente for omisso em relação ao prazo de validade dos mesmos, 
considerar-se-á o prazo de validade de 90 (noventa) dias. 
 
11.7. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
 
12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Licitante, se for o caso. 
 
12.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam o Licitante. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. Declarado o vencedor do presente PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá 
durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no prazo mínimo de 30 (trinta) 
minutos a contar da abertura da fase recursal, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as 
razões do recurso. 
 
13.2. Os Licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo máximo de até 
03 (três) dias para fazê-lo, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis 
à defesa dos seus interesses. 
 
13.3. Os recursos serão recebidos, examinados e decididos pelo Pregoeiro, encaminhados à 
autoridade competente (Ordenador de Despesas) quando mantiver sua decisão. 
 
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 
nos termos do subitem 14.1, importará na decadência desse direito ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor; 
13.5. Os recursos interpostos contra decisão do Pregoeiro que habilitar e inabilitar a licitante 
ou que julgar as propostas terão efeitos suspensivos; 
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13.5.1. Não terá efeito suspensivo o recurso interposto da decisão do pregoeiro que não 
conhecer de recurso manifestamente incabível. 
 
13.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
13.7. Decidido (s) o (s) recurso (s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente (Ordenador de Despesas) adjudicará o objeto da licitação e 
homologará o procedimento licitatório; 
 
13.8. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos recursos por intermédio de 
comunicação por e-mail, fac-símile, ofício ou por outra maneira formal, pela imprensa 
oficial, quando assim dispuser a legislação; 
 
13.9. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia no ato da 
sessão pública e fora dos respectivos prazos legais; e 
 
13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção 
de Licitações do CREFITO 7. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
15. DO CONTRATO, DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DA GARANTIA 
 
15.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato, conforme 
minuta constante no ANEXO II do edital, a qual será adaptada à proposta do licitante 
vencedor. 
 
15.2. O CREFITO 7 convocará a adjudicatária para assinar o Contrato, a qual terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, para comparecer à Administração, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no 
Edital. 
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15.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CREFITO 7. 
 
15.4. É facultado ao CREFITO 7, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes. O pregoeiro examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor, em conformidade com este Edital, ou revogar a Licitação independente 
da cominação prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 
 
15.5. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato de assinatura 
do contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.6. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por ato unilateral escrito da 
administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, amigavelmente, por mútuo 
acordo das partes, e ainda judicialmente na forma do art. 79, observados os motivos 
determinantes previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93. 
 
15.7. A consulta ao SICAF, para verificar a regularidade da pretendida CONTRATADA, será 
feita "on line", por servidor devidamente credenciado, que deverá imprimir esses 
documentos e anexá-los aos autos do processo de contratação. 
 
15.8. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar da assinatura do contrato, 
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei nº 
8.666/1993. 
 
15.9. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo e deverão ser assinados dentro do prazo de execução do objeto do contrato. 
 
15.10. A CONTRATADA deverá prestar garantia no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor global, na modalidade a ser escolhida pela mesma, que ficará sob a 
responsabilidade da Contratante, consoante o parágrafo 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.11. É vedado à CONTRATADA subcontratação da integralidade ou das parcelas do objeto 
desta Licitação, bem como a subcontratação de outras Empresas como executoras da 
totalidade ou mesmo de partes do objeto.  
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16. DO REAJUSTE 
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Instrumento de 
Contrato (Anexo II), anexo a este Edital. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DO CREFITO 7 E DA CONTRATADA 
 
As obrigações do CREFITO 7 e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 
 
18. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
Os critérios de fiscalização do contrato estão estabelecidos no Termo de Referência, anexo I 
deste Edital. 
 
19. DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado conforme previsto no Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital, após o atesto do Gestor/fiscal na Nota Fiscal. 
 
20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à 
contratação de que trata este termo de referência, correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária n° 6.2.2.1.1.01.04.04.050 – Serviços Profissionais Pessoa Jurídica. 
 
21. DO VALOR ESTIMADO 
 
21.1. O valor total máximo estimado da presente licitação é de R$ 46.666,67 (Quarenta e 
Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e sessenta e Sete Centavos). 
21.2. Nos termos do disposto no inciso X do art. 40 combinados com o inciso II do art. 48, 
ambos da Lei nº. 8.666/1993, o Conselho Federal de Administração, com base pesquisa de 
mercado realizada durante a fase interna do procedimento licitatório, fixa neste ato como 
critério de aceitabilidade da proposta de preço a ser apresentada pelos licitantes, o valor 
máximo global expresso em real, ficando o licitante ciente de que, a proposta de preços 
apresentada com valor superior ao limite estabelecido, acarretará a desclassificação da 
proposta em relação ao objeto, sujeitando-se a todos os efeitos decorrentes da legislação 
pertinente. 
 
22. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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22.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF ou dos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma 
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 
demais penalidades legais, a licitante que: 
 
22.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
22.1.2. Apresentar documentação falsa; 
22.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
22.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
22.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
22.1.6. Cometer fraude fiscal; 
22.1.7. Fizer declaração falsa; 
22.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 
22.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a adjudicatária ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução 
parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, as sanções previstas no termo de referência. 
 
23. DO RECEBIMENTO 
 
23.1 O objeto desta licitação será recebido por servidor designado pelo CREFITO 7, que 
procederá à conferência de sua conformidade com as especificações constantes do Edital e 
da Proposta. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o serviço. 
 
23.2 Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na execução do objeto, a 
adjudicatária fica obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para o CREFITO 7. 
 
23.3 O recebimento não exclui as responsabilidades civil e penal da adjudicatária. 
 
24. DO PAGAMENTO 
 
24.1 O pagamento dos valores desta licitação será de acordo com o estabelecido no contrato 
- Anexo II. 
 
25. DO ADIAMENTO, DA REVOGAÇÃO OU DA ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 
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A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, bem como adiada ou ter prorrogado o prazo para 
recebimento das propostas, sem que caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos 
a indenização ou reembolso. 
 
26. DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
As infrações penais tipificadas na Lei nº. 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis. 
 
27. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
27.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento de 
petição por escrito ao Pregoeiro. 
27.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
27.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações 
no Edital. 
27.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet. 
27.2.1 O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (vinte e quatro) horas. 
27.2.2. Quaisquer esclarecimentos de dúvidas visando ao perfeito entendimento deste Edital 
deverão ser encaminhados para os endereços eletrônicos licitacao@crefito7.gov.br. 
27.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
27.4. 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 estabelecido, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
27.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 



  

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  

Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br/ / licitacao@crefito7.gov.br 

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

27.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
27.7. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado. 
27.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
27.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 
27.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
27.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
27.12. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem 
o processo, prevalece a previsão do Edital. 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
28.1 O Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação, 
localizada no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – 
CREFITO 7, Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 – Caminho das 
Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021, nos dias úteis, das 8h às 12h, e das 13h às 17h, na 
internet para download, nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.crefito7.gov.br. 
28.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
28.3. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta 
ou apresentação de documentos relativos a esta licitação. 
28.4 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema 
eletrônico. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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28.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/1993, o presente 
Edital e a proposta da adjudicatária serão partes integrantes do Contrato. 
28.6 O pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar 
ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos 
para atendimento. 
28.7 O pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por 
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 
28.8. Toda comunicação oficial ocorrerá por fax, por e-mail, por meio do sistema compras 
governamentais ou por publicação, nos termos da legislação. 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
DO OBJETO: 
 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Auditoria Independente 
referente aos anos de 2014-2017, no CREFITO 7/BA, conforme solicitação da Presidência e 
necessidade do Conselho e de acordo com o escopo de serviços constantes no Edital.  
 
Os trabalhos compreenderão as seguintes áreas: 
 
1. NA ÁREA CONTÁBIL 
 
1.1. Análise dos valores de receita e despesa à vista da documentação própria, comparando 
com o constante nas demonstrações financeiras e contábeis,  
1.2. Análise da execução orçamentária comparativamente entre o orçado e o executado; 
1.3. Verificação dos valores consignados em Restos a Pagar, tanto inscrição como baixa; 
1.4. Análise dos itens consignados tanto no Ativo como no Passivo do Balanço Patrimonial; 
1.5. Análise do Balanço Financeiro; 
1.6. Empenhamento da despesa; 
1.7. Controles internos; 
1.8. Análise e aferições da confiabilidade das informações geradoras dos registros contábeis 
das receitas, despesas, consignações e outras que fazem parte do boletim bancário; 
 
2. NA ÁREA FINANCEIRA 
 
2.1. Análise do controle de entrada e saída de numerário; 
2.2. Análise das operações referentes a aplicações financeiras; 
2.3. Análise da sistemática de pagamentos utilizada; 
2.4. Análise do controle de receita observando as deduções das despesas bancárias definida 
pela Decisão do CONFEA de nº CD-1845/98, de 25/09/1998. 
2.5. Análise dos critérios de concessão e prestação de contas (prazos, normas, etc.) dos 
suprimentos de fundos e legalidade dos documentos de despesas apresentados; 
2.6. Análise da Conciliação Bancária 
 
3. NA ÁREA DE PESSOAL 
 
Verificação do cumprimento da legislação trabalhista quanto: 
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À admissão, demissão, concessão de férias, pagamento de décimo terceiro salário, 
pagamento de horas extras, consignações em folha de pagamento, salário família e 
obrigações patronais (INSS, ISS, IRRF, PASEP), inclusive: 
3.1. Benefícios (Vale-transporte, Auxílio-alimentação, Assistência médica e odontológica, 
Auxílio Creche); 
3.2. Cumprimento das normas Regulamentadoras do MTE: 
3.2.1. PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
3.2.2. PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Operacional; 
3.2.3. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; 
3.2.4. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 
3.3. Cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho; 
3.4. GFIP, RAIS, GACEG; 
3.5. Plano de Cargos e Salários. 
 
4. NA ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
4.1. Verificação do atendimento da legislação no que se refere às compras, contratação de 
serviços, análise dos processos licitatórios, modalidade utilizada, dispensas e aquisições 
efetuadas diretamente ou por meio de Suprimento de Fundos; 
4.2. Verificação dos mecanismos de aquisição de passagens aéreas e o pagamento de 
diárias; 
4.3. Verificação da utilização, manutenção e abastecimento de veículos; 
4.4. Verificação do estoque de materiais em almoxarifado, movimentação ocorrida e o 
inventário final do exercício; 
4.5. Verificação dos bens móveis e imóveis, inventário físico, termos de responsabilidade e a 
respectiva compatibilização com os registros contábeis. 
 
5. A EMPRESA CONTRATADA DEVE FORNECER, AO FINAL DOS TRABALHOS: 
 
5.1. Relatório circunstanciado e conclusivo das análises realizadas e a situação encontrada. 
5.2. Comentários sobre as demonstrações contábeis e financeiras que compreendem:  
5.2.1. Balancete de Receita e Despesa; 
5.2.2. Balanço Financeiro; 
5.2.3. Balanço Patrimonial; 
5.2.4. Demonstração do resultado do exercício. 
5.3.  Sugestões sobre práticas e controles internos, ressaltando as principais deficiências; 
5.4. Parecer formal dos auditores sobre as demonstrações; 
5.5.  Certificado de Auditoria. 
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6. REFERÊNCIAS IMPORTANTES 
 
6.1. Utilizar o método de amostragem, na extensão que julgar necessária, para cada área 
auditada e para cada unidade; 
6.2.  As verificações enumeradas acima deverão obedecer ao disposto na legislação que rege 
o sistema bem como a aplicável às entidades de mesma natureza, especialmente: 
6.2.1. Lei nº 5.194, de 24/12/1966; 
6.2.2. Decreto-Lei nº 200/67; 
6.2.3. Decreto-Lei nº 968/69: 
6.2.4. Lei nº 6.496, de 17.12.1977; 
6.2.5. Lei nº 6.619/78; 
6.2.6. Lei nº 6.994/82; 
6.2.7. Lei nº 8.666/93; 
6.2.8. Lei nº 8.443/92; 
6.2.9. Lei nº 8.429/90; 
6.2.10. Lei 4.320/64; 
6.2.11. Lei Complementar 101/2000; 
6.2.12. Regimento Interno, Portarias, Resoluções e atos respectivos. 
6.3.  O Plano de Contas é próprio para os Conselhos de Fiscalização Profissional baseado na 
Lei nº 4.320/64. 
6.4.  Os CREFITOS são mantidos com recursos próprios, provenientes de anuidades, taxas e 
multas. 
 
7. JUSTIFICATIVA:  
 
Necessidade da verificação prévia dos documentos e dos procedimentos funcionais do 
Conselho através de empresa independente ao Sistema. 
 
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
As despesas decorrentes da contratação objeto deste Termo correrão à conta do Elemento 
de Despesa 6.2.2.1.1.01.04.04.050 – Serviços Profissionais Pessoa Jurídica. 
 
9. DO VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: 
 
9.1 - O valor máximo global para a presente contratação, respeitadas as características do 
serviço, é de R$ 46.666,67 (Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e 
sessenta e Sete Centavos). Este valor foi obtido pela média aritmética dos orçamentos 
colhidos, que representam o preço de mercado praticado; 
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9.2 - Cabe ressaltar que tal valor máximo servirá como limite às Licitantes para a formulação 
das propostas, não constituindo, entretanto, qualquer compromisso futuro, eis que o 
fornecimento do objeto somente restará concretizado com a assinatura do competente 
Contrato. 
 
10. PRAZO DE ENTREGA: 240 (duzentos e quarenta) dias após assinatura do contrato. 
 
11. PRAZO DE GARANTIA: 01 (hum) ano. 
 
12. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Crefito 7-BA. 
 
13.GERÊNCIADO CONTRATO: Procuradoria Jurídica Crefito 7 - BA. 
 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Vide item 5 deste documento e Minuta do Contrato 
(Anexo II) do Edital. 
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Consta do Edital. 
 
16. DO PAGAMENTO:  
 
16.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo 
recebimento do bem ou serviço. 
16.1.1. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos 
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 
16.2. O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão efetuados nos seguintes 
prazos, de acordo com o valor da despesa: 
16.2.1. Despesa maior que R$ 8.000,00: 
a) prazo máximo para atesto: 05 dias úteis contados da apresentação da nota fiscal; 
b) prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo 
responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 
12.2.2. Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o §3º do art. 5º da Lei nº. 
8.666/93: 
a) prazo máximo para atesto: 02 dias úteis contados da apresentação da nota fiscal; 
b) prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado da apresentação da nota fiscal/fatura. 
16.3. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas 
com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital. 
16.4. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será 
realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
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16.5. A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa 
SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de 
dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de 
acordo com a referida Instrução. 
16.6. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e 
reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida. 
16.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a 
Previdência Social e junto ao FGTS. 
16.8. A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento 
pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o 
atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data 
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 
 
17. SANSÕES ADMINISTRATIVAS:  
 
17.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF ou dos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma 
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 
demais penalidades legais, a licitante que: 
 
17.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
17.1.2. Apresentar documentação falsa; 
17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
17.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
17.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
17.1.6. Cometer fraude fiscal; 
17.1.7. Fizer declaração falsa; 
17.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 
17.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a adjudicatária ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução 
parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, as sanções previstas no termo de referência. 
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Salvador, 08 de Maio de 2018. 
 
 

 
GUSTAVO FERNANDES VIEIRA 

PRESIDENTE 
 
 

NEILA MASCARENHAS MOTA 
PREGOEIRA 

 
 

CAROLINE BARRETO DE ANDRADE SANTANA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

LUANA COSTA PERUNA 
EQUIPE DE APOIO 
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ANEXO II 
MINUTA CONTRATUAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 05/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018 

MINUTA DE CONTRATO 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACONAL DA SÉTIMA REGIÃO – 
CREFITO 7/BA, autarquia federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.300.642/0001-46, 
representado, neste ato, por seu Presidente, Cons.º GUSTAVO FERNANDES VIEIRA, 
doravante denominado CONTRATANTE e a XXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, 
estabelecido XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  através dos seu Representante Legal 
XXXXXXXXXXX, RG nº XXXXXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXXX, com endereço na 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, 
firmam o presente nas seguinte condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Auditoria Independente 
referente ao ano de 2014-2017, no CREA/BA, conforme solicitação da Presidência e 
necessidade do Conselho e de acordo com o escopo de serviços constantes no Edital.  
 
CLÁSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
O CREFITO-BA pagará a CONTRATADA o preço global pela entrega dos serviços, objeto do 
presente contrato o valor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX conforme proposta constante 
dos autos.  
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente ajuste está vinculado às disposições constantes da Lei n° 10.520, de 17 de Julho 
de 2002, do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, sujeitando-se, no que couber às 
disposições da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  
O Contrato vigorará por 01 (um) ano, contados a partir da data da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  
O pagamento dos serviços entregues pela CONTRATADA será xxxxxxx, no valor de R$ 
XXXXXXXXXX, mediante apresentação da fatura pela CONTRATADA; 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
Durante a vigência do contrato os preços pactuados serão reajustados em decorrência de 
permissivo legal. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
Caberá a Gerência do Contrato através de XXXXXXXXXX, mat. Nº XXXXX e como fiscal 
XXXXXXXXXXXXXX, Mat. Nº XXXXXX, designados para tal fim, exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização do objeto contratual. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos 
e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CREFITO 7-BA; 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A existência e atuação da fiscalização do CREFITO 7-BA em nada 
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA pela execução do 
objeto contratual e suas consequências e implicações próximas ou remotas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E PENALIDADES 
No caso de inadimplência da CONTRATADA a qualquer cláusula ou condição contratual, sem 
prejuízo da cobrança de perdas e danos, poderá o CREFITO 7-BA aplicar as seguintes 
sanções: 
I - Advertência; 
II – Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1º A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
 
CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADADES DA CONTRATADA: 
 
5. A EMPRESA CONTRATADA DEVE FORNECER, AO FINAL DOS TRABALHOS: 
5.1. Relatório circunstanciado e conclusivo das análises realizadas e a situação encontrada. 
5.2. Comentários sobre as demonstrações contábeis e financeiras que compreendem:  
5.2.1. Balancete de Receita e Despesa; 
5.2.2. Balanço Financeiro; 
5.2.3. Balanço Patrimonial; 
5.2.4. Demonstração do resultado do exercício. 
5.3.  Sugestões sobre práticas e controles internos, ressaltando as principais deficiências; 
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5.4. Parecer formal dos auditores sobre as demonstrações; 
5.5.  Certificado de Auditoria. 
Responsabiliza-se, também, a CONTRATADA pelos riscos e as despesas decorrentes da 
execução do presente contrato; 
Parágrafo Primeiro - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CREA-BA, sob pena de multa. 
Parágrafo Segundo - O CREFITO-BA não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, bem 
como, decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidades caberão, exclusivamente, a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
Sem prejuízo das disposições atinentes à rescisão previstas a legislação pertinente, ficará o 
presente contrato rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, na ocorrência de:  
Descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas pactuadas, especificações e prazo 
estabelecidos;   
Atraso injustificado na execução do objeto contratual;  
Paralisação do contrato sem justa causa ou sem autorização do CREFITO 7-BA; 
Reiteração de falhas na execução. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato poderá ser rescindido por conveniência de 
ordem técnica ou administrativa do CREFITO 7-BA, sendo a CONTRATADA, neste caso, 
notificado com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias e sem que dessa rescisão decorra 
direito a qualquer indenização. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer rescisão antecipada não prejudicará a execução do objeto 
contratual, já iniciado e o respectivo pagamento, desde que o motivo da rescisão não seja 
exclusivamente imputado a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO        
É vedado à CONTRATADA subcontratação da integralidade ou das parcelas do objeto desta 
Licitação, bem como a subcontratação de outras Empresas como executoras da totalidade 
ou mesmo de partes do objeto.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
O foro da Justiça Federal de Salvador-BA será o competente para dirimir quaisquer 
pendências oriundas da aplicação do presente contrato. 
E, para a firmeza e validade do que aqui ficou convencionado, foi lavrado o presente termo 
de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que, lido e achado conforme vai assinado pelas 
partes contratantes e por duas testemunhas a tudo presente. 
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     Salvador, XX de XXXXX de 2018. 
 
Pelo CREFITO 7-BA:                       GUSTAVO FERNANDES VIEIRA  
                      Presidente  
 
Pela CONTRATADA:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
        CPF nº XXXXXXXXXX 
      
      
Gestor do Contrato  
Designado pelo CREFITO 7-BA:     XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
      Mat. nº XXXXXX 
 
TESTEMUNHAS:  
1. __________________________________         
CPF:  
 
2. __________________________________      
CPF: 


