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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 

PROCESSO Nº 046/2014 
 
 

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre este CRBio-07 e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital TOMADA DE PREÇOS abaixo, 
remetendo-o à Comissão de Licitações do CRBio-07 por meio de fax (41) 3079-0077 
ou pelo e-mail: secretaria@crbio-7.gov.br 
A não remessa do recibo exime a Comissão de Licitações da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 
 
Curitiba,       de                de 2014. 
 
 
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07 
 
  
Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-Mail: 

Cidade:    UF: 

Telefone: (    )    Fax: (    )  

Pessoa para Contato:  

 
Retirei cópia do edital TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, que será realizado na 
sede do CRBio-07 sito à Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 170, conjunto 1010, 
e terá início no dia 28/04/2014, às 14h com a divulgação das propostas de preços 
dos interessados. 
 
 
Curitiba,    de            de 2014. 
 
Assinatura e Carimbo da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2014 
 
 
 

 
O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO – CRBio-07, 

autarquia federal, que por delegação do poder público exerce o serviço de 
fiscalização da profissão de biólogo, instituído pela Lei n.º 6.684, de 03 de setembro 
de 1979, por intermédio da Comissão de Licitação, informa que realizará LICITAÇÃO 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de execução indireta e sob o 
regime de empreitada por preço global, do tipo TÉCNICA E PREÇO, objetivando a 
Contratação de Pessoa Jurídica  para prestação de serviços e assessoramento de 
natureza contábil pública, conforme autorização do Presidente do CRBio-07, Jorge 
Augusto Callado Afonso, constante no processo nº 046/2014 e condições 
estabelecidas neste Edital. Os documentos para Habilitação, de Proposta Técnica e 
Proposta de Preço deverão ser entregues na sede do CRBio-07 até às 17h do dia 25 
de abril de 2014, sito à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, conjunto 306, 
Edifício Bantiba, Centro, em Curitiba, Paraná. Os envelopes serão abertos às 14h 
do dia 28 de abril de 2014 no endereço da Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, 
conjunto 1010, Edifício Bantiba, Centro, em Curitiba, Paraná. O processo licitatório 
e a execução do contrato se regerão pelas disposições contidas na Lei n.º 8.666/93. 

 
 

O presente edital da TOMADA DE PREÇOS e seus anexos estarão à disposição dos 
interessados na sala de Recepção do CRBio-07, localizada na Avenida Marechal 
Floriano Peixoto, 170, conjunto 306, Edifício Bantiba, Centro, em Curitiba, Paraná, 
no horário de 09:15 às 17:45 horas de segunda a sexta-feira ou ainda através do link 
http://www.crbio-7.gov.br/institucional/282-licitacoes.html  

 
 
 
Local para entrega dos envelopes e credenciamento  
Local: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, conjunto 306, Edifício Bantiba, 
Centro, em Curitiba, Paraná  
Data: até o dia 25 de abril de 2014 
Horário: até 17h 
 
Local para abertura dos envelopes  
Local: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, conjunto 1010, Edifício Bantiba, 
Centro, em Curitiba, Paraná  
Data: 28 de abril de 2014 
Horário: 14h 
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ALÉM DA TOMADA DE PREÇOS, INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS 
SEGUINTES ANEXOS: 
 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Minuta de Contrato;  
ANEXO III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Renúncia; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO VI - Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Menores; 
ANEXO VII – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
ANEXO VIII – Modelo de Proposta Comercial  
 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços especializados 
na prestação de serviços técnicos profissionais de CONTABILIDADE PÚBLICA, de 
acordo com as especificações a seguir: 
 
A) Coordenar, orientar e/ou desenvolver trabalhos técnicos dentro de sua área de 
competência; 

 
B) Analisar, classificar e contabilizar a documentação correspondente aos atos de 
gestão econômico-financeiro do CRBio-07; 

 
C) Fazer levantamento, elaboração e apresentação de balancetes, balanços e 
demais demonstrações contábeis mensais; 

 
D) Assessorar na elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a sua 
reformulação no exercício vigente (se houver necessidade), nos prazos fixados pelo 
CRBio-07; 

 
E) Elaborar a prestação de contas anual do CRBio-07 em conformidade com as 
exigências do Tribunal de Contas da União e Normas internas do próprio Conselho a 
ser concluída conforme prazo determinado pelo CRBio-07; 

 
F) Apresentar o balanço patrimonial em formatação própria do CRBio-07 para ser 
concluído até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano; 

 
G) Confeccionar as folhas de pagamento e emissão de contra-cheques, férias, 
rescisões contratuais, encargos sociais e emissão das respectivas guias de 
recolhimento dos encargos e impostos devidos; 
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H) Providenciar o registro e o contrato de trabalho em caso de admissão de 
funcionários; 
I) Efetuar o pedido mensal do vale-refeição ou vale-alimentação e do vale-transporte 
dos funcionários do CRBio-07. 
 
J) Conferir mensalmente a folha-ponto dos funcionários quanto as justificativas de 
faltas, horas extras, etc. 

 
K) Proceder às anotações no livro de registro de funcionários e nas carteiras 
profissionais, bem como a atualização dos mesmos; 

 
L) Representar o CRBio-07 nas homologações de rescisão contratual junto ao 
sindicato; 

 
M) Participar, quando convocado, das Reuniões Plenárias e de Diretoria, para 
prestar esclarecimentos relacionados ao objeto licitado; 

 
N) Analisar as prestações de contas mensais, as propostas orçamentárias anuais e 
as reformulações orçamentárias (se houver) do CRBio-07, com emissão dos 
respectivos pareceres técnicos; 

 
O) Apresentar todos os pareceres por escrito, devidamente assinados e 
endereçados a quem os solicitou; 

 
P) Confeccionar e apresentar, nos prazos legais, aos órgãos Federais, das seguintes 
peças: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGED, entre outras que sejam necessárias conforme 
previsão legal; 

 
Q) Emitir e regularizar as certidões do CRBio-07, junto à Secretaria da Receita 
Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), 
Certidão Negativa de Débitos inclusive Dívida Ativa expedida pela Secretaria de 
Fazenda do Governo do Distrito Federal, Certidão Negativa de Débito da 
Previdência Social, Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa 
Econômica Federal e outras que se fizerem necessárias; 

 
R) Assessorar a Diretoria em assuntos referentes às áreas contábil, financeira, 
administrativa e de departamento pessoal; 

 
S) Elaborar, analisar e emitir parecer de documentos relacionados às atribuições do 
departamento de pessoal do CRBio-07; 

 
T) Assessorar a Comissão de Licitação, quando convocado, elaborando cálculos 
relativos a balanço patrimonial, planilhas de preços de empresas participantes em 
licitações do CRBio-07 e enviar parecer quanto a necessidade de licitar compras ou 
prestação de serviços conforme o relatório de despesa; 
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U) Elaborar justificativas e/ou respostas escritas a eventuais ressalvas e postulações 
do TCU e CFBio; 
 
V) Conferir e classificar contabilmente os documentos de Receitas e Despesas do 
exercício; 
 
W) Conciliar todas as contas bancárias; 

 
X) Escriturar o diário de acordo com o plano de contas e dispositivos da Legislação 
vigente aplicável às Entidades Fiscalizadoras das Profissões Liberais; 

 
Y) Prestar serviços de inspeção ou orientação contábil no CRBio-07; 
 
Z) Orientar a Comissão Permanente de Levantamento de Bens Móveis, 
assessorando-a também no Inventário de Bens Móveis do CRBio-07; 

 
A.A) Assessorar, ainda, o Presidente, os membros da Diretoria e Conselheiros, nos 
assuntos pertinentes ao Conselho sempre que for devidamente solicitado; 

 
A.B) Fazer o empenho, liquidação e pagamento das despesas, incluindo as 
informações necessárias para alimentar o Sistema de Contabilidade Pública 
Aplicados a Conselhos denominado SISCAC; 

 
A.C) Ter conhecimento do conteúdo do Regimento do CRBio-07 e seguir suas 
orientações; 

 
A.D) Outras atribuições não especificadas, mas que fazem parte da área contábil, 
financeira e de pessoal, compatíveis com o objeto do CONTRATO. 
 
2 - AMPARO LEGAL 

 
2.1 A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
publicada no Diário Oficial da União de 22/06/93, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de 
junho de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 09 de junho de 1994. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS ENVELOPES  
 
3.1 A documentação e proposta relativas à licitação serão recebidas até às 17h do 
dia 25 de abril de 2014, três dias antes da data de realização da Sessão Pública, no 
seguinte endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 – Conj. 306/307 – 
Edifício Bantiba – Centro – Curitiba/PR. 
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4 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar as empresas que tenham como objeto a realização dos 
serviços de que trata este Edital e que atendam todas as exigências contidas no 
mesmo, inclusive, nos anexos. 
 
4.2 Cada licitante poderá nomear um representante para atuar em seu nome nos 
atos desta licitação, mediante apresentação de Procuração por instrumento público 
ou particular (neste último caso contendo assinatura com firma reconhecida em 
cartório do Outorgante) ou mediante Carta de Credenciamento (Anexo II) contendo 
assinatura com firma reconhecida em cartório do representante legal da empresa 
proponente, conferindo poderes ao Outorgado/Credenciado para atuar em todas as 
fases deste procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar 
atas, renunciar ou desistir de recursos e para todos os demais atos necessários.  
 
4.3 A Procuração ou Carta de Credenciamento integrará os autos do processo 
administrativo e deverá ser entregue fora do Envelope “A” que deverá conter os 
documentos exigidos para habilitação da empresa proponente.  
 
4.4 Caso seja titular da empresa licitante, a pessoa física que participará da 
audiência de licitação deverá portar documento oficial que comprove sua capacidade 
de representar a mesma.  
 
4.5 A ausência de representação ou a incorreção de quaisquer documentos 
referidos neste item não inabilitará a empresa Licitante, mas obstará o representante 
de se manifestar e responder pela mesma no transcurso da sessão pública.  
 
4.6 Cada licitante terá apenas um representante por sessão do certame. 
 
4.7 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa Licitante. 
 
4.8 Não poderão participar da LICITAÇÃO empresas que estiverem sob falência, 
concordata, concurso de credores, dissolução, ou que tenham sido suspensas de 
licitar pelo CRBio-07, ou declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público. 
  
4.9 Não será admitida a participação de empresas em consórcio.  
 
4.10 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes 
desta licitação, sem a prévia e expressa anuência do Contratante.  
 
4.11 Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do 
objeto desta licitação.  
 
4.12 Não poderão participar empresas que possuam entre seus sócios ou 
integrantes, empregado do CRBio-07 ou Conselheiro, em qualquer nível hierárquico, 
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bem como ex-Conselheiros desligados há menos de 1(um) ano da data de abertura 
desta licitação. 
 
5 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
5.1 Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento do objeto desta 
TOMADA DE PREÇOS, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta 
ao serviço, demissão e outros análogos. 
 
5.2 Facilitar a fiscalização do CRBio-07 ou de qualquer outro órgão, público ou 
privado, a que o CONTRATADO deva obediência ou esteja subordinado, no 
cumprimento de normas legais ou daquelas estabelecidas nesta TOMADA DE 
PREÇOS. 
 
5.3 Providenciar, junto às autoridades competentes, toda a documentação 
necessária para o seu funcionamento. 
 
5.4 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CRBio-07, não eximirá o 
CONTRATADO da total responsabilidade pela má execução do objeto desta 
TOMADA DE PREÇOS. 
 
5.5 Prestar os serviços com eficiência, competência e diligência, obedecendo ao 
disposto no Contrato. 
 
5.6 Comunicar, por escrito, ao CRBio-07 quaisquer problemas relacionados à 
execução do Contrato. 
 
5.7 Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CRBio-07 ou a terceiros, provocados 
por ineficiência, imperícia ou negligência cometidas, mesmo que por seus 
empregados ou prepostos, na execução do Contrato. 
 
5.8 Responsabilizar-se pelo custo de todos os meios necessários à execução do 
objeto desta TOMADA DE PREÇOS, utilizando-se de infraestrutura e recursos 
próprios. 
 
5.9 Cumprir todos os prazos estabelecidos pelo CRBio-07, seu contratante direto. 
  
5.10 Indicar o responsável que irá operar o Sistema de Contabilidade Pública 
Aplicada a Conselhos – SISCAC e que terá o seu treinamento custeado pelo CRBio-
07. 
 5.10.1 Será de responsabilidade da empresa contratada o custo de qualquer 
outro treinamento do sistema SISCAC, se houver a alteração do responsável 
indicado pela contratada.  
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 5.10.2 Para as demais atividades contábeis que não são operadas através do 
SISCAC a CONTRATADA deverá possuir software específico. (Por exemplo: Folha 
de pagamento, emissão de DARF/GPS) 
 
5.11 A Contratada é responsável pelo pagamento de transporte, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais, previdenciários e demais obrigações decorrentes da relação 
empregatícia existente com os profissionais responsáveis pela execução das 
atividades, inexistindo vínculo de qualquer natureza com o Contratante. 
 
6 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
6.1 Fornecer todas as informações e arquivos necessários à execução do trabalho a 
ser inserido. 
 
6.2 Efetuar os pagamentos nos prazos acordados. 
 
6.3 Disponibilizar o sistema SISCAC, que deverá ser utilizado pela contratada. 
 
6.4 Custear o primeiro treinamento para um responsável que será indicado pela 
contratada para operar o sistema SISCAC. 
 
7 - DAS PENALIDADES 
 
7.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Edital, erro 
de execução, ou mora na execução, o CONTRATADO estará sujeito às seguintes 
penalidades: 
 
I - advertência;  

II - multa na forma prevista no item seguinte; 

III - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com 
o Conselho, por prazo de até 02 (dois) anos.  

 
7.2 O CRBio-07 aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 
 
I - de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, pela recusa do licitante em 
assinar o contrato, sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, 
certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Conselho de 
qualquer crédito porventura existente; 

II – diária de 1% (um por cento) pelo atraso na prestação de serviços previstos no 
objeto do contrato até a data da correção da falha, imperfeição ou irregularidade, 
quando não forem cumpridas fielmente as condições pactuadas, a não ser por 
motivo de força maior, definido em lei e reconhecido pelo CRBio-07.  

 
7.3 As multas aplicadas pela CONTRATANTE serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA ou recolhidas na infraestrutura da mesma. 
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7.4 Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
 
7.5 As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 
inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90). 
 
7.6 A critério do CRBio-07, as penalidades previstas no item 7.1 poderão ser 
aplicadas cumulativamente. 
 
8 – VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
8.1 A vigência do Contrato terá início a partir de sua assinatura, com a duração de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei 8.666/93, art. 57, inc. II, 
mediante aditivo contratual.  
 
9 – FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 O CRBio-07 indicará 02 (dois) responsáveis pela fiscalização do cumprimento da 
qualidade dos serviços prestados, sendo um funcionário do setor administrativo e um 
do setor financeiro. Esses poderão recusar quaisquer serviços, materiais ou 
acessórios que não atendam às especificações técnicas ou que descumpram as 
condições contratuais, ou ainda, que não atendam ao padrão de qualidade desejável 
e estabelecido neste Termo de Referência. 
 
10 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES  
 
10.1 São exigidos neste Edital 03 (três) envelopes, sendo: envelope “A” relativo aos 
documentos para habilitação, envelope “B” relativo à proposta técnica e envelope “C” 
relativo à proposta de preço. 
 
10.2 Os envelopes deverão ser entregues lacrados, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, na sede do CRBio-07 até a data e o horário determinados no item 3 
deste edital. 
 
10.3 Ao entregar os envelopes descritos no item 10.1, a Licitante receberá um 
Recibo de Entrega assinado por um empregado do CRBio-07. 
 
11 – DO ENVELOPE “A” DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
11.1 O envelope “A” diz respeito à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e as 
qualificações técnica e econômico-financeira, nos termos dos arts. 28 e 31 da Lei 
8.666/93, e deverá conter em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “A” 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  



 

  10 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 
DATA 
HORÁRIO 
 
11.2 É exigida a apresentação, dentro do envelope dos documentos descritos a 
seguir: 
 
11.2.1 Documentos referentes à Habilitação Jurídica: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (Lei nº 8.666, art. 
28, inciso III). 
 
b) Caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 
deverá apresentar a devida comprovação, de acordo com a Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
11.2.2 Documentos referentes à Regularidade Fiscal 
 
a) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do 
Ministério da Fazenda (Lei nº 8.666, art. 29, inciso I); 
 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União – Receita Federal do Brasil / Procuradoria da Fazenda Nacional – ou 
isolada, de cada um dos órgãos (Lei nº 8.666, art. 29, inciso III); 
 
c) Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda Distrital ou Estadual (Lei nº 8.666/93, 
art. 29, inciso III); 
 
d) Certidão de regularidade relativa à Previdência Social – CND (Lei nº 8.666/93, art. 
29, inciso IV);  
 
e) Certidão de regularidade relativa ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (Lei nº 8.666/93, art. 29, inciso IV); e 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - (Lei nº 8.666/93, art. 29, 
inciso V);  
 
11.2.3 Documentos referentes à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (Lei nº 8.666/93, art. 31, inciso II); 
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11.3 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em 
cópia autenticada por tabelião de nota, ou por membro da Comissão de 
Licitação/funcionários do CRBio-07 diretamente na sede do CRBio-07, mediante 
apresentação prévia dos originais até a data limite para entrega dos envelopes 
determinada no preâmbulo deste edital. 
 
11.4 Os documentos apresentados deverão estar na vigência do prazo de validade, 
sendo que aqueles que não possuírem prazo de validade serão considerados 
válidos desde que emitidos há no máximo 180 dias. 
 
11.5 Em se tratando de documento que possa ser obtido por meio eletrônico, a 
Comissão de Licitação poderá realizar diligências para conferência da validade do 
mesmo. 
 
11.6 Os documentos deverão constar dentro do envelope “A”, preferencialmente 
seguindo a ordem solicitada acima, para agilizar a conferência dos mesmos pelos 
membros da Comissão de Licitação do CRBio-07. 
 
12 - DO ENVELOPE “B” – PROPOSTA TÉCNICA 
 
12.1 O envelope “B” – PROPOSTA TÉCNICA, deverá ser entregue contendo na 
parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “B” 
PROPOSTA TÉCNICA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 
DATA 
HORÁRIO 
 
12.2 Dentro do ENVELOPE “B” – PROPOSTA TÉCNICA deverá conter todos os 
documentos necessários à comprovação dos itens avaliados, tal qual especificado 
no Termo de Referência. 
 
13 - DO ENVELOPE “C” – PROPOSTA DE PREÇO 
 
13.1 O envelope “C” – PROPOSTA DE PREÇO deverá ser entregue contendo na 
parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “C” 
PROPOSTA DE PREÇO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 
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DATA 
HORÁRIO 
 
13.2 A proposta de preço deve ser redigida em papel timbrado ou em papel 
branco/reciclado com o carimbo de CNPJ da empresa, em português, de forma 
clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, 
quantidades e prazos, salvo se, inequivocamente, a falha que não acarrete lesão ao 
direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo. A proposta deverá ser assinada no final e rubricada 
nas demais folhas. 
 
13.3 O preço ofertado será em moeda nacional, indicando o preço mensal e anual, 
todos expressos numericamente e por extenso, declarando-se a inclusão de todas 
as despesas, tais como impostos, taxas, dentre outras de responsabilidade da 
Licitante.  
 
13.4 A proposta conterá a razão social da LICITANTE, nº do CNPJ e endereço 
completo. 
  
13.5 Entender-se-á incluída nos preços apresentados qualquer despesa de 
responsabilidade da LICITANTE que não tenha sido indicada. 
 
13.6 A validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua abertura. 
 
13.7 Será desclassificada a proposta que não atender às exigências desta TOMADA 
DE PREÇOS, ou que apresentar preços excessivos, ou manifestamente 
inexequíveis. 
13.8 A apresentação da proposta implica total e plena aceitação, por parte da 
empresa licitante, de todas as condições aqui estabelecidas, bem como de todo o 
conteúdo desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
13.9 Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da 
proposta comercial ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes. 
 
13.10 Serão desconsiderados, tidos como inexistentes, quaisquer lançamentos a 
lápis; 
 
13.11 A falta de assinatura e rubrica poderá ser suprida se estiver à audiência 
preposto devidamente constituído, da empresa licitante. 
 
13.12 A existência de dados rasurados, nos termos do item 13.2, não pode ser 
suprida por declaração de preposto legal da licitante, e acarreta a desclassificação 
automática da proposta. 
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13.13 Correrão por conta da empresa contratada as despesas com encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto 
desta licitação, na forma da Lei nº 8.666/93. 
 
14 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
  
14.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão 
comparecer os licitantes, com os envelopes “A”, “B” e “C”, apresentados na forma 
anteriormente definida. Os licitantes poderão se fazer presentes por seus 
representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverão estar 
munidos da carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, 
com poderes para praticar todos os atos da licitação, inclusive prestar 
esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à desistência de 
interposição de recurso.  
 
14.2 A licitação será processada e julgada com estrita observância aos 
procedimentos previstos nos artigos 43 a 45 e seus respectivos parágrafos, da Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
14.3 Serão inicialmente abertos os envelopes “A” para apreciação da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes. 
 
14.4 Serão julgadas inabilitadas as empresas que não apresentarem a 
documentação exigida no item 6 deste Edital.  Comunicado o resultado aos 
licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes “B” – 
PROPOSTA TÉCNICA, desde que todos os licitantes renunciem expressamente ao 
direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso, serão devolvidos 
aos licitantes inabilitados os envelopes “B” – PROPOSTA DE TÉCNICA e “C” – 
PROPOSTA DE PREÇOS, fechados. 
 
14.5 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, 
será designada data para abertura dos envelopes “B” – PROPOSTA TÉCNICA, 
observado o prazo de recurso estabelecido em lei para modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, que é de 05 (cinco) dias úteis (Art. 109, § 6.º: “No caso de todos os 
licitantes estarem presentes, a intimação para a nova data dar-se-á na própria 
sessão pública, dispensada a publicação na imprensa oficial ou notificação.”).  
 
14.6 Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá 
desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em 
razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento. 
 
14.7 No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas técnicas e 
decorrido o prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia 
ou desistência expressa por todos os licitantes ou após o julgamento dos recursos 
interpostos, serão abertos os envelopes “B” contendo as propostas técnicas dos 
licitantes habilitados. 
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14.8 Quando da abertura dos envelopes “B” – PROPOSTA TÉCNICA apresentados 
por todos os licitantes habilitados, as propostas técnicas serão avaliadas por meio da 
atribuição de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) pontos – 
considerando-se os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I).  
 
14.9 Serão desclassificadas as propostas técnicas às quais forem atribuídas 
pontuações inferiores a 50 (cinquenta) pontos.  
 
14.10 No caso de a sessão ser suspensa para aferição da proposta técnica, os 
envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS serão mantidos fechados, sob a guarda 
da Comissão de Licitação, devidamente rubricados por seus membros e pelos 
licitantes presentes devidamente credenciados. 
 
14.11 Da sessão de abertura e avaliação dos envelopes “B” será lavrada ata 
circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados, da qual constará 
expressamente as razões que levaram à atribuição das notas técnicas de cada um 
dos licitantes. 
 
14.12 Comunicado o resultado aos licitantes poder-se-á passar imediatamente à 
abertura dos envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, desde que todos os 
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa ao 
julgamento da proposta técnica. Neste caso, serão devolvidos aos licitantes 
desclassificados os envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, fechados. 
 
14.13 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, 
será designada data para abertura dos envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, 
observado o prazo de recurso estabelecido em lei para modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, que é de 05 (cinco) dias úteis (Art. 109, § 6.º: “No caso de todos os 
licitantes estarem presentes, a intimação para a nova data dar-se-á na própria 
sessão pública, dispensada a publicação na imprensa oficial ou notificação.”). 
 
14.14 Ultrapassada a fase de julgamento das propostas técnicas, a Comissão de 
Licitação não mais poderá desclassificar os licitantes por motivos relacionados à 
proposta técnica e à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 
conhecidos após o julgamento.  
14.15 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, 
às disposições deste edital, aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem 
preço manifestamente inexequível.  
 
14.16 A classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada das 
valorizações das propostas técnicas (60%) e de preços (40%), sendo declarada 
vencedora a licitante que obtiver a maior Nota de Classificação Final, combinando 
nota técnica e nota financeira, conforme a fórmula e os pesos seguintes: 
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NCF = NT (0,6) + NF (0,4) 
 

Onde: NF = PMin. X 100 
                    P 
 

Em que: 

NCF = Nota de classificação final alcançada pela licitante; 

NT = Nota técnica obtida pela licitante 

NF = Nota financeira obtida pela licitante  

P = Preço ofertado pela licitante classificada para a execução dos serviços; e 

PMin = Preço mínimo ofertado 
 
14.17 Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o 
disposto no § 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação 
procederá ao sorteio em ato público conforme previsto no § 2º, do art. 45, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
14.18 Serão desclassificadas as propostas que incorrerem nos incisos I e II do art. 
48 da Lei nº 8.666/93.  
 
14.20 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.  
14.21 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por no mínimo 
60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega.  
 
14.21.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o 
interesse do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região, este poderá solicitar a 
prorrogação da validade da proposta por igual prazo.  
 
14.22 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta.  
 
14.23 A critério da Comissão Permanente de Licitação poderão ser relevados erros 
ou omissões formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das 
propostas. 
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15 – DO REGIME, DA FORMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO 
 
15.1 A prestação será contratada em regime de empreitada por preço global.  
 
15.2 Os serviços deverão ser prestados por profissionais e por meios habilitados, em 
estrita observância aos termos da legislação vigente. 
 
15.3 O prazo de contratação visando o desenvolvimento do serviço será de 12 
(doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, 
observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. 
  
15.4 Em caso de renovação do contrato, a critério da Administração e caso haja 
interesse da Contratada, o mesmo manterá o mesmo objeto da presente licitação e 
do contrato já em vigor, o qual será reajustado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) dos últimos doze meses que antecederam a renovação, ou outro 
índice que venha a substituí-lo. 
 
16. DA ADJUDICAÇÃO 
 
16.1 Homologada a licitação e após o decurso do prazo para a interposição dos 
recursos e suas respectivas decisões, será o licitante vencedor convocado para 
assinar o contrato, o que deverá fazer no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
16.2 O CRBio-07 poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e 
condições estabelecidas neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive, quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista no art. 81 da lei nº 8.666/93.  
 
16.3 A Administração poderá prorrogar o prazo do item 16.1, por igual período, nos 
termos do art. 64, §1º da Lei nº 8.666/93. 
  
17 - DO PAGAMENTO 
 
17.1 Os pagamentos serão efetuados no dia 05 de cada mês após a apresentação 
de Faturas e Notas Fiscais correspondentes ao objeto em questão. 
 
17.2 A proponente vencedora deverá fazer constar no corpo do documento acima 
referido o número deste processo e desta TOMADA DE PREÇOS.  
 
17.3 Não será efetuado o pagamento à LICITANTE enquanto não forem liquidadas 
as obrigações decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência contratual.  
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17.4 Em caso de atraso de pagamento a cargo da CONTRATANTE, tendo sido 
atendidos os serviços na data prevista, o valor será corrigido pelo INPC até a data 
do efetivo pagamento. 
 
18 – DOS RECURSOS 
 
18.1 À presente sessão pública aplica-se o disposto no artigo 109, da Lei nº 
8.666/93, no que diz respeito à modalidade específica do presente certame 
licitatório. 
 
18.1.1 A Comissão de Licitação receberá apenas recursos ou representações que 
tenham fundamento na lei e que sejam dirigidos aos mesmos por escrito. 
 
18.2 Os recursos interpostos serão comunicados aos demais licitantes, que poderão 
impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
18.3 O recurso será dirigido à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo 
prazo, dirigi-lo à Presidência do Conselho, devendo neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
responsabilidade; 
 
18.4 A impugnação aos termos do Edital de Licitação promovida por qualquer 
licitante, para correção de falhas ou irregularidades que o viciarem, deverá ser 
dirigida à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, até o 2º (segundo) dia útil 
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, sob pena de decadência do 
direito, não tendo tal manifestação efeito de recurso. 
 
19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1 As despesas decorrentes da presente LICITAÇÃO correrão à conta do 
Orçamento Próprio do CRBio-07, aprovado para o exercício, no elemento de 
despesa 6.3.1.3.02.01.002 (Serviço de Assessoria e Consultoria). 
 
20 – DA RESCISÃO 
 
20.1 A rescisão das obrigações decorrentes da presente Licitação se processará de 
acordo com o que estabelecem os arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
21 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 
21.1 Por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente 
comprovado, a Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la 
por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que tal 
ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 59 da Lei nº 8.666/93. 
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21.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvando o 
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93; 
21.3 No caso de cancelamento do processo licitatório fica assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
21.4 Existindo qualquer modificação no Edital será feita nova divulgação, pela 
mesma forma que se deu este texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas, fato 
este que será consignado em ata. 
 
22 – DOS VALORES 

 
22.1 Para os serviços especificados no objeto desta Tomada de Preços será pago o 
valor máximo de R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais) ao mês. 
 
23 - DAS INFORMAÇÕES SOBRE A TOMADA DE PREÇOS 
 
23.1 Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
fornecidos até às 17h do dia 24 de abril de 2014, pela Comissão de Licitação, 
através do e-mail: secretaria@crbio-7.gov.br 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1 Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste 
Edital quer por omissão, quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar 
dúvidas; 
 
24.2 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer licitante ou a 
terceiros, informações e esclarecimentos que se fizerem necessários; 
 
24.3 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, 
assessorando-a quando necessário profissional de reconhecida competência 
técnica, integrante ou não dos quadros da administração pública, desde que não 
vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes; 
 
24.4 A Comissão Permanente de Licitação julgará e classificará as propostas 
apresentadas, encaminhando o relatório de suas conclusões para homologação pelo 
Presidente do CRBio-07; 
 
24.5 As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas. 
 
24.6 Não serão levadas em consideração pelo CRBio-07 em qualquer das fases do 
procedimento, consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados 

mailto:secretaria@crbio-7.gov.br
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por escrito e devidamente protocolados. Em hipótese alguma serão aceitos 
entendimentos verbais entre as partes; 
 
24.7 Será facultado à Comissão de Licitação ou a Autoridade Superior, ex officio, em 
qualquer fase do procedimento, promover diligências destinadas a esclarecer ou 
completar a instrução do processo e a atenção do ofertado, bem como solicitar aos 
órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar 
a decisão, inclusive determinando a suspensão das audiências. 
 
24.8 Após a fase da habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
24.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos será 
excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente no CRBio-07. 
 
24.10 As licitantes são responsáveis pelos custos, fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos por eles apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.11 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o CRBio-7 não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
24.12 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas serão partes 
integrantes da presente TOMADA DE PREÇOS e estarão à disposição de todos os 
interessados na sede do CRBio-07 e no site www.crbio-7.gov.br, ficando os licitantes 
obrigados a acessá-los para a obtenção das informações prestadas.  
 
24.13 O resultado desta licitação será comunicado às empresas licitantes presentes 
na sessão pública, via e-mail ou por carta registrada, bem como estará 
disponibilizado na sede e no site do CRBio-07, para efeitos da contagem do prazo 
recursal. 
 
24.14 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 
legislação pertinente, especialmente o disposto na Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. 
 
24.15 A responsabilidade da Contratada pela qualidade, pontualidade, organização, 
lisura, legalidade e segurança dos serviços executados subsistirá na forma da Lei. 
 
24.16 Recomenda-se a participação da licitante em todos os atos públicos da 
presente licitação. 
 
24.17 Constituem motivos para rescisão do Contrato que será firmado com a licitante 
vencedora, aqueles enumerados pelos Artigos 77, 78, 79 da Lei 8.666/93, e por 
qualquer das partes mediante aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.  
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24.18 Sem prejuízo do ato da rescisão poderão ser aplicadas as sanções previstas 
pelos Artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93.  
 
24.19 A licitante vencedora contratada ficará obrigada a cumprir fielmente as 
condições e exigências previstas pelo Artigo 66 e seguintes - DA EXECUÇÃO DOS 
CONTRATOS, da Lei Nº 8.666/93. 
 
Curitiba, 27 de março de 2014. 
 
 
 
 

Fernanda Góss Braga 
Secretária da Comissão de Licitação 

Designada pela Presidente para presidir esta sessão 
CRBio 25.575/07-D 
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ANEXO I 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  
EM CONTABILIDADE PÚBLICA 

 
 
1. OBJETO 
Contratação de agência especializada na prestação de serviços de contabilidade 
pública ao CRBio-07, nas condições estabelecidas no edital tomada de preços nº 
001/2014 e no contrato a ser assinado entre o CRBio-07 e a licitante vencedora. 
 
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços especializados 
na prestação de serviços técnicos profissionais de CONTABILIDADE PÚBLICA, de 
acordo com as especificações a seguir: 
 
A) Coordenar, orientar e/ou desenvolver trabalhos técnicos dentro de sua área de 
competência; 

 
B) Analisar, classificar e contabilizar a documentação correspondente aos atos de 
gestão econômico-financeiro do CRBio-07; 

 
C) Fazer levantamento, elaboração e apresentação de balancetes, balanços e 
demais demonstrações contábeis mensais; 

 
D) Assessorar na elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a sua 
reformulação no exercício vigente (se houver necessidade), nos prazos fixados pelo 
CRBio-07; 

 
E) Elaborar a prestação de contas anual do CRBio-07 em conformidade com as 
exigências do Tribunal de Contas da União e Normas internas do próprio Conselho a 
ser concluída conforme prazo determinado pelo CRBio-07; 

 
F) Apresentar o balanço patrimonial em formatação própria do CRBio-07 a ser 
concluído até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano; 

 
G) Confeccionar as folhas de pagamento e emissão de contra-cheques, férias, 
rescisões contratuais, encargos sociais e emissão das respectivas guias de 
recolhimento dos encargos e impostos devidos; 
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H) Providenciar o registro e o contrato de trabalho em caso de admissão de 
funcionários; 
 
I) Efetuar o pedido mensal do vale-refeição ou vale-alimentação e do vale-transporte 
dos funcionários do CRBio-07. 

 
J) Conferir mensalmente a folha-ponto dos funcionários quanto as justificativas de 
faltas, horas extras, etc. 

 
K) Proceder às anotações no livro de registro de funcionários e nas carteiras 
profissionais, bem como a atualização dos mesmos; 

 
L) Representar o CRBio-07 nas homologações de rescisão contratual junto ao 
sindicato; 

 
M) Participar, quando convocado, das Reuniões Plenárias e de Diretoria, para 
prestar esclarecimentos relacionados ao objeto licitado; 

 
N) Analisar as prestações de contas mensais, as propostas orçamentárias anuais e 
as reformulações orçamentárias, se houver, do CRBio-07, com emissão dos 
respectivos pareceres técnicos; 

 
O) Apresentar todos os pareceres por escrito, devidamente assinados e 
endereçados a quem o solicitou; 

 
P) Confeccionar e apresentar, nos prazos legais, aos órgãos Federais, das seguintes 
peças: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGED, entre outras que sejam necessárias conforme 
previsão legal; 

 
Q) Emitir e regularizar as certidões do CRBio-07, junto à Secretaria da Receita 
Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), 
Certidão Negativa de Débitos inclusive Dívida Ativa expedida pela Secretaria de 
Fazenda do Governo do Distrito Federal, Certidão Negativa de Débito da 
Previdência Social, Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa 
Econômica Federal e outras que se fizerem necessárias; 

 
R) Assessorar a Diretoria em assuntos referentes às áreas contábil, financeira, 
administrativa e de departamento pessoal; 

 
S) Elaborar, analisar e emitir parecer de documentos relacionados às atribuições do 
departamento de pessoal do CRBio-07; 

 
T) Assessorar a Comissão de Licitação, quando convocado, elaborando cálculos 
relativos a balanço patrimonial, planilhas de preços de empresas participantes em 
licitações do CRBio-07 e enviar parecer quanto a necessidade de licitar compras ou 
prestação de serviços conforme o relatório de despesa; 
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U) Elaborar justificativas e/ou respostas escritas a eventuais ressalvas e postulações 
do TCU e CFBio; 

 
V) Conferir e classificar contabilmente os documentos de Receitas e Despesas do 
exercício; 

 
W) Conciliar todas as contas bancárias; 
 
X) Escriturar o diário de acordo com o plano de contas e dispositivos da Legislação 
vigente aplicável às Entidades Fiscalizadoras das Profissões Liberais; 

 
Y) Prestar serviços de inspeção ou orientação contábil no CRBio-07; 
 
Z) Orientar a Comissão Permanente de Levantamento de Bens Móveis, 
assessorando-a também no Inventário de Bens Móveis do CRBio-07; 

 
A.A) Assessorar, ainda, o Presidente, os membros da Diretoria e Conselheiros, nos 
assuntos pertinentes ao Conselho, sempre que for devidamente solicitado; 

 
A.B) Fazer o empenho, liquidação e pagamento das despesas, incluindo as 
informações necessárias para alimentar o Sistema de Contabilidade Pública 
Aplicados a Conselhos denominado SISCAC; 

 
A.C) Ter conhecimento do conteúdo do Regimento do CRBio-07 e seguir suas 
orientações; 

 
A.D) Outras atribuições não especificadas, mas que fazem parte da área contábil, 
financeira e de pessoal, compatíveis com o objeto do CONTRATO. 
 
3. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
3.1 A vigência do contrato de prestação de serviço a que se refere este edital será 
de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, 
observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
4.1 Os serviços objeto do contrato a ser firmado deverão ser executados no software 

que será disponibilizado pelo CRBio-07.  

 

4.2 Será aceito software diverso do disponibilizado pelo conselho apenas aqueles 

que executam os serviços ligados à área de recursos humanos/departamento 

pessoal. 
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5. EQUIPE TÉCNICA 
5.1 A licitante deverá dispor de equipe técnica com, no mínimo, a seguinte 
composição: 
 
a) 01 (um) RESPONSÁVEL TÉCNICO – Profissional com formação superior no 
curso de Contabilidade e experiência mínima de 02 (dois) anos em contabilidade 
pública. 
 
b) 02 (dois) RESPONSÁVEIS EXECUTIVOS, sendo: 
 
b.1) RESPONSÁVEL EXECUTIVO 01 – Profissional com formação superior ou 
técnica na área de contabilidade e experiência mínima de 01 (um) ano. 
 
b.2) RESPONSÁVEL EXECUTIVO 02 – Profissional com formação superior ou 
técnica na área de recursos humanos e experiência mínima de 01 (um) ano. 
 
Observações:  

 

- Todos os profissionais apresentados devem comprovar vínculo com a licitante 

através de cópia autenticada do último aditivo ou aditivo consolidado do 

registro comercial da empresa (Contrato Social em vigor) ou cópia 

autenticada do registro funcional (carteira de trabalho). 

- A comprovação da formação se dará através da apresentação de cópia 

autenticada do diploma dos profissionais indicados. 

- A comprovação de experiência dos profissionais se dará através da 

apresentação de atestados, declarações, certidões. 

- A não apresentação do número mínimo de profissionais solicitados, dentro 

dos perfis mínimos indicados ou a falta de qualquer documento 

comprobatório, acarretará na desclassificação da licitante. 

- Caso forem apresentados mais profissionais que os solicitados, serão 

considerados apenas aqueles com maior pontuação dentro de cada perfil, 

não havendo a possibilidade de acúmulo ou somatória de pontos. 

- A empresa e os profissionais da área contábil que prestarão serviços 
conforme o objeto deste Edital deverão estar devidamente registrados e com 
situação regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná– 
CRC-PR. 

 
6 - DO ENVELOPE “B” – PROPOSTA TÉCNICA 
6.1 O envelope “B” da proposta técnica, deverá ser entregue contendo na parte 
externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “B” 
PROPOSTA TÉCNICA 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 
DATA 
HORÁRIO 
 
6.2 Dentro do ENVELOPE “B” - PROPOSTA TÉCNICA deverá conter todos os 
documentos a seguir: 
 
a) Cópia autenticada do registro na Carteira de Trabalho dos profissionais junto à 
empresa licitante. 
  
b) Declarações / Atestados / Certidões expedidos por instituições/órgãos onde o 
profissional tenha exercido ou exerça a função na área de jornalismo, contendo o 
nome do mesmo, o nº do ato de designação e o período em que o profissional 
exerceu a função, devendo o período total de experiência ser de no mínimo 02 
(dois) anos, não sendo contabilizados períodos coincidentes, ainda que 
constem de documentos diversos. 
 
c) declaração de que a empresa licitante possui todos os equipamentos necessários 
à realização dos serviços, considerando o disposto no objeto da licitação (Lei nº 
8.666/93, art. 30, inciso II); 
 
d) atestado de capacidade técnica para o desempenho de atividade semelhante em 
características com o objeto de licitação, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso II, combinado com § 1º); 
 
e) declaração de que o licitante tem pleno conhecimento das exigências do Edital e 
do objeto licitado (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso III). 
 
f) relação nominal dos profissionais de sua equipe técnica vinculada à proposta, 
conforme exigido no item 5.1 deste termo de referência, para realização dos serviços 
de contabilidade, indicando a qualificação e natureza da vinculação com a licitante, 
de cada um deles; 
 
g) Comprovação de registro no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná 
(CRC-PR) para toda a equipe técnica vinculada a proposta, mediante apresentação 
de cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional emitida pelo CRC-PR ou 
outro instrumento (Certidão/Declaração) que comprove o registro no mesmo 
Conselho; 

 
h) Certidão emitida pelo respectivo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, 
comprovando que os membros da equipe técnica encontram-se em situação regular 
junto ao CRC-PR. 
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6. FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
6.1 Os relatórios ou qualquer outro material resultante dos serviços prestados 
conforme objeto deste edital, após concluídos deverão ser arquivados na sede do 
CRBio-07. Caso seja necessário o transporte destes materiais, os custos também 
deverão estar incluídos na proposta de preço; 
 
6.2 Para comprovar a regularidade do movimento financeiro mensal, a contratada 
deverá emitir parecer dirigido ao Presidente do CRBio-07 e protocolizá-lo no 
Conselho até o dia 20 do mês subsequente. Quando este dia cair nos finais de 
semana e/ou feriados, o parecer deverá ser entregue no último dia útil antecedendo 
ao dia 20. 
 
6.3 A prestação de contas junto ao Conselho Federal de Biologia – CFBio é 
realizada trimestralmente e com prazos pré-determinados pelo CRBio-07 que 
deverão ser rigorosamente cumpridos, sujeitando-se a contratada as penalidades 
previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
6.4 Ao final de cada exercício será feito o relatório de gestão nos padrões do CFBio 
e a prestação de contas nos padrões do TCU, ou seja, serão 02 (dois) relatórios 
diferentes que exigem informações contábeis. Estes relatórios serão entregues nos 
prazos pré-determinados pelo CRBio-07 que deverão ser rigorosamente cumpridos, 
sujeitando-se a contratada as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
6.5 Os pareceres e demais relatórios deverão ser entregues impressos ao CRBio-07 
e ainda a prestação de contas para o TCU também em arquivo digital (PDF) 
entregue em CD/DVD. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento do objeto desta 
TOMADA DE PREÇOS, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta 
ao serviço, demissão e outros análogos. 
 
7.2 Facilitar a fiscalização do CRBio-07 ou de qualquer outro órgão, público ou 
privado, a que o CONTRATADO deva obediência ou esteja subordinado, no 
cumprimento de normas legais ou daquelas estabelecidas nesta TOMADA DE 
PREÇOS. 
 
7.3 Providenciar, junto às autoridades competentes, toda a documentação 
necessária para o seu funcionamento. 
 
7.4 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CRBio-07, não eximirá o 
CONTRATADO da total responsabilidade pela má execução do objeto desta 
TOMADA DE PREÇOS. 
 
7.5 Prestar os serviços com eficiência, competência e diligência, obedecendo ao 



 

  27 

disposto no Contrato. 
 
7.6 Comunicar, por escrito, ao CRBio-07 quaisquer problemas relacionados à 
execução do Contrato. 
 
7.7 Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CRBio-07 ou a terceiros, provocados 
por ineficiência, imperícia ou negligência cometidas, mesmo que por seus 
empregados ou prepostos, na execução do Contrato. 
 
7.8 Responsabilizar-se pelo custo de todos os meios necessários à execução do 
objeto desta TOMADA DE PREÇOS, utilizando-se de infraestrutura e recursos 
próprios. 
 
7.9 Cumprir todos os prazos estabelecidos pelo CRBio-07, seu contratante direto. 
  
7.10 Indicar o responsável que irá operar o Sistema de Contabilidade Pública 
Aplicada a Conselhos – SISCAC e que terá o seu treinamento custeado pelo CRBio-
07. 
 7.10.1 Será de responsabilidade da empresa contratada o custo de qualquer 
outro treinamento do sistema SISCAC, se houver a alteração do responsável 
indicado pela contratada.  

 7.10.2 Para as demais atividades contábeis que não são operadas através do 
SISCAC a CONTRATADA deverá possuir software específico. (Por exemplo: Folha 
de pagamento, emissão de DARF/GPS) 
 
7.11 A Contratada é responsável pelo pagamento de transporte, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais, previdenciários e demais obrigações decorrentes da relação 
empregatícia existente com os profissionais responsáveis pela execução das 
atividades, inexistindo vínculo de qualquer natureza com o Contratante. 
 
8 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
8.1 Fornecer todas as informações e arquivos necessários à execução do trabalho a 
ser inserido. 
 
8.2 Efetuar os pagamentos nos prazos acordados. 
 
8.3 Disponibilizar o sistema SISCAC, que deverá ser utilizado pela contratada. 
 
8.4 Custear o primeiro treinamento para um responsável que será indicado pela 
contratada para operar o sistema SISCAC. 
 
9. FISCALIZAÇÃO 
9.1 O CRBio-07 indicará 02 (dois) responsáveis pela fiscalização do cumprimento da 
qualidade dos serviços prestado, sendo um funcionário do setor administrativo e um 
do setor financeiro. Estes poderão recusar quaisquer serviços, materiais ou 
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acessórios que não atendam às especificações técnicas ou que descumpram as 
condições contratuais, ou ainda, que não atendam ao padrão de qualidade desejável 
e estabelecido neste Termo de Referência. 
 
10. PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
10.1 Esta licitação é do tipo técnica e preço, com peso de 60% (sessenta por cento) 
para a Proposta Técnica e 40% (quarenta por cento) para a Proposta de Preço ou 
financeira.                                                         
 
10.2 A proponente deverá apresentar nos documentos que compõem sua proposta 
técnica, as comprovações de suas futuras pontuações técnicas, as quais são 
descritas neste anexo, obedecendo ao procedimento estabelecido no parágrafo 
segundo do artigo 46, em especial ao disposto no § 1° inciso I, da Lei Federal n.º 
8666/93 com suas alterações. 
 
10.3 Os atestados ou documentações aqui apresentados serão diligenciados pela 
Comissão de Licitação e em caso de falta de comprovação a pontuação será 
anulada. 
 
10.4 Para o cálculo da pontuação técnica serão analisadas a experiência e a 
competência da proponente na execução dos serviços previstos neste Termo de 
Referência. 
 
10.5 As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de 
0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros 
estabelecidos no quadro a seguir: 
 
  

Item Parâmetros Pontuação 
 

1 Apresentação de Atestados de Capacitação Técnica 
comprovando a execução de serviços similares aos solicitados 
neste Termo de Referência (Pontuação máxima 30 pontos). 

 

1.1 Apresentação de 1 (um) atestado 10 

1.2 Apresentação de 2 (dois) atestados 20 

1.3 Apresentação de 3 (três) atestados 30 

2 
Experiência da equipe técnica, comprovada mediante a 
apresentação de atestados, declarações e certidões (Pontuação 
máxima 70 pontos). 

 

2.1 
Profissional a) 01 (um) RESPONSÁVEL TÉCNICO – e 
experiência mínima de 2 (dois) anos. 

 

2.1.1 Profissional a) com 2 (dois) e até 4 (quatro) anos de experiência 10 
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2.1.2 
Profissional a) com mais de 4 (quatro) e menos de 10 (dez) anos 
de experiência 

20 

2.1.3 Profissional a) com 10 (dez) anos ou mais de experiência 30 

2.2 
Profissional b.1) RESPONSÁVEL EXECUTIVO 01 – e 
experiência mínima de 1 (um) ano. 

 

2.2.1 Profissional b.1) com 1 (um) até 2 (dois) anos de experiência 8 

2.2.2 
Profissional b.1) com mais de 2 (dois) e menos de 5 (cinco) anos 
de experiência 

12 

2.2.3 Profissional b.1) com 5 (cinco) anos ou mais de experiência 20 

2.3 
Profissional b.2) RESPONSÁVEL EXECUTIVO 02 –e 
experiência mínima de 1 (um) ano. 

 

2.3.1 Profissional b.2) com 1 (um) até 2 (dois) anos de experiência 8 

2.3.2 
Profissional b.2) com mais de 2 (dois) e menos de 5 (cinco) anos 
de experiência 

12 

2.3.3 Profissional b.2) com 5 (cinco) anos ou mais de experiência 20 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 

 
10.6 A classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada das 
valorizações das propostas técnicas e de preços, sendo declarada vencedora a 
licitante que obtiver a maior Nota de Classificação Final, combinando nota técnica e 
nota financeira, conforme a fórmula e os pesos seguintes: 
 
NCF = NT (0,6) + NF (0,4). 

 
Onde: NF = PMin. X 100 

                    P 
 

Em que: 

NCF = Nota de classificação final alcançada pela licitante; 

NT = Nota técnica obtida pela licitante 

NF = Nota financeira obtida pela licitante  

P = Preço ofertado pela licitante classificada para a execução dos serviços; e 

PMin = Preço mínimo ofertado 
 

 
10.6.1 Na apuração das Notas e Índices serão consideradas 2 (duas) casas 

decimais, desprezando-se as frações restantes. 
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10.6.2 A não pontuação (“zerar”) em alguns dos itens gerará a 
desclassificação da proponente. 

 
10.6.3 A proponente que não alcançar, pelo menos, 50% (cinquenta por 

cento) da pontuação máxima possível será desclassificada. 
 
11. VALOR ESTIMADO  
O preço máximo estimado para a contratação pretendida é de R$ 27.600,00 (Vinte e 
sete mil e seiscentos reais) para os 12 (doze) meses do contrato, o que corresponde 
a R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais) por mês. 
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ANEXO II 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 
REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7.ª REGIÃO E A 
EMPRESA 

 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 7ª REGIÃO – CRBio-07, 
autarquia federal, que por delegação do poder público exerce o serviço de 
fiscalização da profissão de biólogo, instituído pela Lei n.º 6.684, de 03 de setembro 
de 1979, por intermédio da Comissão de Licitação, com sede na Avenida Marechal 
Floriano Peixoto, 170, conjuntos 306/307, Edifício Bantiba, Centro, em Curitiba, 
Estado do Paraná, inscrito no Ministério da Fazenda com o CNPJ N.º 
07.863.214/0001-30, neste ato representado por seu Conselheiro Presidente, 
JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO, brasileiro, biólogo, portador do CPF n.º 
561.820.079-15, doravante denominado CONTRATANTE e, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º   , com sede na    ,     
, neste ato representado por    , a seguir denominado CONTRATADO, têm entre si 
certo e ajustado o presente contrato, o qual se regerá pelas disposições contidas na 
Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, 
e mediante as cláusulas e condições a seguir descritas 
 
 
CLÁUSULA 1 - DO OBJETO DO CONTRATO 
 
A licitante deverá estar em condições de trabalhar e prestar os serviços em todo o 
Estado do Paraná, conforme especificações indicadas nos itens abaixo: 
 
A) Coordenar, orientar e/ou desenvolver trabalhos técnicos dentro de sua área de 
competência; 

 
B) Analisar, classificar e contabilizar a documentação correspondente aos atos de 
gestão econômico-financeiro do CRBio-07; 

 
C) Fazer levantamento, elaboração e apresentação de balancetes, balanços e 
demais demonstrações contábeis mensais; 
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D) Assessorar na elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a sua 
reformulação no exercício vigente (se houver necessidade), nos prazos fixados pelo 
CRBio-07; 

 
E) Elaborar a prestação de contas anual do CRBio-07 em conformidade com as 
exigências do Tribunal de Contas da União e Normas internas do próprio Conselho a 
ser concluída conforme prazo determinado pelo CRBio-07; 

 
F) Apresentar o balanço patrimonial em formatação própria do CRBio-07 a ser 
concluído até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano; 

 
G) Confeccionar as folhas de pagamento e emissão de contra-cheques, férias, 
rescisões contratuais, encargos sociais e emissão das respectivas guias de 
recolhimento dos encargos e impostos devidos; 
 
H) Providenciar o registro e o contrato de trabalho em caso de admissão de 
funcionários; 

 
I) Efetuar o pedido mensal do vale-refeição ou vale-alimentação e do vale-transporte 
dos funcionários do CRBio-07. 

 
J) Conferir mensalmente a folha-ponto dos funcionários quanto as justificativas de 
faltas, horas extras, etc. 

 
K) Proceder às anotações no livro de registro de funcionários e nas carteiras 
profissionais, bem como a atualização dos mesmos; 

 
L) Representar o CRBio-07 nas homologações de rescisão contratual junto ao 
sindicato; 

 
M) Participar, quando convocado, das Reuniões Plenárias e de Diretoria, para 
prestar esclarecimentos relacionados ao objeto licitado; 

 
N) Analisar as prestações de contas mensais, as propostas orçamentárias anuais e 
as reformulações orçamentárias, se houver, do CRBio-07, com emissão dos 
respectivos pareceres técnicos; 

 
O) Apresentar todos os pareceres por escrito, devidamente assinados e 
endereçados a quem o solicitou; 

 
P) Confeccionar e apresentar, nos prazos legais, aos órgãos Federais, das seguintes 
peças: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGED, entre outras que sejam necessárias conforme 
previsão legal; 

 
Q) Emitir e regularizar as certidões do CRBio-07, junto à Secretaria da Receita 
Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), 
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Certidão Negativa de Débitos inclusive Dívida Ativa expedida pela Secretaria de 
Fazenda do Governo do Distrito Federal, Certidão Negativa de Débito da 
Previdência Social, Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa 
Econômica Federal e outras que se fizerem necessárias; 

 
R) Assessorar a Diretoria em assuntos referentes às áreas contábil, financeira, 
administrativa e de departamento pessoal; 

 
S) Elaborar, analisar e emitir parecer de documentos relacionados às atribuições do 
departamento de pessoal do CRBio-07; 

 
T) Assessorar a Comissão de Licitação, quando convocado, elaborando cálculos 
relativos a balanço patrimonial, planilhas de preços de empresas participantes em 
licitações do CRBio-07 e enviar parecer quanto a necessidade de licitar compras ou 
prestação de serviços conforme o relatório de despesa; 

 
U) Elaborar justificativas e/ou respostas escritas a eventuais ressalvas e postulações 
do TCU e CFBio; 

 
V) Conferir e classificar contabilmente os documentos de Receitas e Despesas do 
exercício; 

 
W) Conciliar todas as contas bancárias; 

 
X) Escriturar o diário de acordo com o plano de contas e dispositivos da Legislação 
vigente aplicável às Entidades Fiscalizadoras das Profissões Liberais; 

 
Y) Prestar serviços de inspeção ou orientação contábil no CRBio-07; 
 
Z) Orientar a Comissão Permanente de Levantamento de Bens Móveis, 
assessorando-a também no Inventário de Bens Móveis do CRBio-07; 

 
A.A) Assessorar, ainda, o Presidente, os membros da Diretoria e Conselheiros, nos 
assuntos pertinentes ao Conselho, sempre que for devidamente solicitado; 

 
A.B) Fazer o empenho, liquidação e pagamento das despesas, incluindo as 
informações necessárias para alimentar o Sistema de Contabilidade Pública 
Aplicados a Conselhos denominado SISCAC; 

 
A.C) Ter conhecimento do conteúdo do Regimento do CRBio-07 e seguir suas 
orientações; 

 
A.D) Outras atribuições não especificadas, mas que fazem parte da área contábil, 
financeira e de pessoal, compatíveis com o objeto do CONTRATO. 
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CLÁUSULA 2 - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1 O valor máximo estimado do presente Contrato é de R$ 27.600,00 (Vinte e sete 
mil e seiscentos reais) por ano o que corresponde a no máximo R$ 2.300,00 (Dois 
mil e trezentos reais) por mês, para a execução de todos os serviços especificados 
na cláusula 1 (um), não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluído no 
mesmo todas as despesas.  
 
2.2 Os pagamentos serão efetuados no dia 05 de cada mês após a apresentação de 
Faturas e Notas Fiscais correspondentes ao objeto em questão. 
 
2.3 A proponente vencedora deverá fazer constar no corpo do documento acima 
referido o número deste processo e desta TOMADA DE PREÇOS.  
 
2.4 Não será efetuado o pagamento à LICITANTE enquanto não forem liquidadas as 
obrigações decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência contratual.  
 
2.5 Em caso de atraso de pagamento a cargo da CONTRATANTE, tendo sido 
atendidos os serviços na data prevista, o valor será corrigido pelo INPC até a data 
do efetivo pagamento. 
 
CLÁUSULA 3 – DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE 
 
3.1 – Em caso de renovação do contrato, a critério da Administração e caso haja 
interesse da Contratada, o mesmo manterá o mesmo objeto da presente licitação e 
do contrato já em vigor, o qual será reajustado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) dos últimos doze meses que antecederam a renovação, ou outro 
índice que venha a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA 4 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA obriga-se à: 
 
4.1 Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento do objeto desta 
TOMADA DE PREÇOS, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta 
ao serviço, demissão e outros análogos. 
 
4.2 Facilitar a fiscalização do CRBio-07 ou de qualquer outro órgão, público ou 
privado, a que o CONTRATADO deva obediência ou esteja subordinado, no 
cumprimento de normas legais ou daquelas estabelecidas nesta TOMADA DE 
PREÇOS. 
 
4.3 Providenciar, junto às autoridades competentes, toda a documentação 
necessária para o seu funcionamento. 
 
4.4 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CRBio-07, não eximirá o 
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CONTRATADO da total responsabilidade pela má execução do objeto desta 
TOMADA DE PREÇOS. 
 
4.5 Prestar os serviços com eficiência, competência e diligência, obedecendo ao 
disposto no Contrato. 
 
4.6 Comunicar, por escrito, ao CRBio-07 quaisquer problemas relacionados à 
execução do Contrato. 
 
4.7 Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CRBio-07 ou a terceiros, provocados 
por ineficiência, imperícia ou negligência cometidas, mesmo que por seus 
empregados ou prepostos, na execução do Contrato. 
 
4.8 Responsabilizar-se pelo custo de todos os meios necessários à execução do 
objeto desta TOMADA DE PREÇOS, utilizando-se de infraestrutura e recursos 
próprios. 
 
4.9 Cumprir todos os prazos estabelecidos pelo CRBio-07, seu contratante direto. 
  
4.10 Indicar o responsável que irá operar o Sistema de Contabilidade Pública 
Aplicada a Conselhos – SISCAC e que terá o seu treinamento custeado pelo CRBio-
07. 
 4.10.1 Será de responsabilidade da empresa contratada o custo de qualquer 
outro treinamento do sistema SISCAC, se houver a alteração do responsável 
indicado pela contratada.  

 4.10.2 Para as demais atividades contábeis que não são operadas através do 
SISCAC a CONTRATADA deverá possuir software específico. (Por exemplo: Folha 
de pagamento, emissão de DARF/GPS) 
 
4.11 A Contratada é responsável pelo pagamento de transporte, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais, previdenciários e demais obrigações decorrentes da relação 
empregatícia existente com os profissionais responsáveis pela execução das 
atividades, inexistindo vínculo de qualquer natureza com o Contratante. 
 
CLÁUSULA 5– DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
5.1 Fornecer todas as informações e arquivos necessários à execução do trabalho a 
ser inserido. 
 
5.2 Efetuar os pagamentos nos prazos acordados. 
 
5.3 Disponibilizar o sistema SISCAC, que deverá ser utilizado pela contratada. 
 
5.4 Custear o primeiro treinamento para um responsável que será indicado pela 
contratada para operar o sistema SISCAC. 
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CLÁUSULA 6 – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 
 
6.1 – A vigência do Contrato terá início a partir de sua assinatura, com a duração de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei 8.666/93, art. 57, inc. II, 
mediante aditivo contratual.  
 
CLÁUSULA 7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do Orçamento 
Próprio do CRBio-07, aprovado para o exercício, no elemento de despesa 
6.3.1.3.02.01.002 (Serviço de Assessoria e Consultoria). 
 
CLÁUSULA 8 - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
8.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Edital, erro 
de execução, ou mora na execução, o CONTRATADO estará sujeito às seguintes 
penalidades: 
I - advertência;  

II - multa na forma prevista no item seguinte; 

III - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com 
o Conselho, por prazo de até 2 (dois) anos.  

 
8.2 O CRBio-07 aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 
 
I - de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, pela recusa do licitante em 
assinar o contrato, sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, 
certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Conselho de 
qualquer crédito porventura existente; 

II – diária de 1% (um por cento) pelo atraso na prestação de serviços previstos no 
objeto do contrato até a data da correção da falha, imperfeição ou irregularidade, 
quando não forem cumpridas fielmente as condições pactuadas, a não ser por 
motivo de força maior, definido em lei e reconhecido pelo CRBio-07.  

 
8.3 As multas aplicadas pela CONTRATANTE serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA ou recolhidas na infraestrutura da mesma. 
 
8.4 Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
 
8.5 As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 
inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90). 
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8.6 A critério do CRBio-07, as penalidades previstas no item 7.1 poderão ser 
aplicadas cumulativamente. 
 
CLÁUSULA 9 - DA FISCALIZAÇÃO   
  
9.1 - O CRBio-07 indicará 02 (dois) responsáveis pela fiscalização do cumprimento 
da qualidade dos serviços prestados, sendo um funcionário do setor administrativo e 
um do setor financeiro. Esses poderão recusar quaisquer serviços, materiais ou 
acessórios que não atendam às especificações técnicas ou que descumpram as 
condições contratuais, ou ainda, que não atendam ao padrão de qualidade 
desejável e estabelecido neste Contrato. 
 
CLÁUSULA 10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Constituem motivos para a rescisão do contrato:  

a) A CONTRATADA que não cumprir fielmente as condições e exigências previstas 
neste Contrato.  

b) A inadimplência das obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita as 
penalidades previstas na legislação especializada, observando-se a ordem legal, 
podendo, inclusive, ocorrer a rescisão do contrato, observando-se o contido no 
artigo 77, da Lei nº 8.666/93 e/ou multa correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor contratado que neste caso inclui o valor global pago pelos serviços constantes 
no objeto, quantia esta que será descontada dos pagamentos devidos e, em caso de 
não serem suficientes, o restante será cobrado diretamente da CONTRATADA e, na 
recusa desta, judicialmente.  
 
c) No caso de não comunicar a CONTRATANTE, das datas e valores de 
pagamentos que deverão ser cumpridos, como o pagamento dos encargos sociais, 
responderá pelas multas, juros e correção monetária, bem como demais penalidades 
que sofrer a CONTRATANTE.  
 
d) A execução dos serviços objeto do Contrato será acompanhada e deverá ter 
aprovação prévia do CRBio-07, não excluindo, nem reduzindo a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades.  
 
e) Os serviços deverão ser prestados pelos profissionais indicados pela 
CONTRATADA, sendo possível a modificação dos mesmos, apenas com a anuência 
da CONTRATANTE, desde que, não ocorra a diminuição de profissionais indicados 
e que os substitutos detenham o perfil exigido.  
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CLÁUSULA 11 – DO FORO 

11.1 - Fica eleito o foro da Cidade de Curitiba – Estado do Paraná, com a exclusão 
de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente 
Contrato. 
 
Lido e achado conforme entre as partes e por estarem assim justos e contratados, 
lavrou-se este Contrato em 2 (duas) vias de igual teor, por todos assinado, 
atendidas as formalidades legais, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 

 
Curitiba (PR),      de          de 2014. 

 
 

Jorge Augusto Callado Afonso 
CRBio 08085/07-D 

Conselheiro Presidente 
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO 

 
 
 
 

CONTRATADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
TESTEMUNHAS 
________________________________
___ 
Nome:  
End: 
CPF: 
 

________________________________
___ 
Nome:  
End: 
CPF: 
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ANEXO III 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 
 

EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

 
(MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

 
 
 
 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa 

___________________________, vem pela presente informar que credenciamos o 

(a) Senhor (a) __________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº 

_______________ e CPF nº ______________________, para participar da 

Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2014, podendo para tanto, 

impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato 

necessário ao fiel cumprimento do presente credenciamento. 

 
 
Curitiba, Paraná  ____ de __________ de 2014. 
 
 
_____________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal da empresa  
 
AVISO: 
 
O REPRESENTANTE LEGAL ACIMA DESIGNADO DEVERÁ APRESENTAR 
JUNTO COM ESTA CARTA, O DOCUMENTO DE IDENTIDADE E CPF OU 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. 
TAL SOLICITAÇÃO VISA, TÃO SOMENTE, IDENTIFICAR O REPRESENTANTE 
LEGAL. 
* ESTA CARTA DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DO ENVELOPE “A”, TER 
A ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA E ESTAR JUNTAMENTE COM A 
CÓPIA AUTENTICADA OU VIA ORIGINAL DO CONTRATO SOCIAL. 
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ANEXO IV 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA) 
 

 
 
 
 
 
À Comissão de Licitação do CRBio-07 
 
 
A proponente abaixo assinada, participante da licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS nº 001/2014, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob 

as penas impostas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 

posteriores, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação que 

julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de 

recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo e concordando com o 

prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes 

da proposta de preço dos proponentes habilitados. 

 
 
 
 
(Cidade), ....de..........................de 2014. 
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ANEXO V 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE) 
 
 
 
 
 
À Comissão de Licitação do CRBio-07 
 
 
 
Declaramos para os fins desta TOMADA DE PREÇOS nº 001/2014 do CRBio-07 na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, de que não fomos declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
...........................(Cidade), ....de..........................de 2014. 
 
 
 
 
 
 
(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO VI 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 
 
 
 
 
 
 
..............................., inscrito no CNPJ nº .........................., por intermédio de seu 

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

de Identidade .............................. e do CPF ...................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27  de outubro de 1999 que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

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

 
 
 
 
...........................(Cidade), ....de..........................de 2014. 
 
 
................................................. (assinatura do representante legal) 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  
E  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
................................................. (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº ........... 

, por intermédio de seu representante    legal,    o    Sr. ...............................(nome   

do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº ......................... e do 

CPF nº ..............                              , DECLARA, sob as penas da lei, que é 

considerada: 

 

(    ) microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão 

previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma; OU 

 

(    ) cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007;  

 

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela  referida  Lei  

Complementar,  para  fins  de  participação  na presente licitação. 

 
 
 
...........................(Cidade), ....de..........................de 2014. 
 
 
 
 
[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
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ANEXO VIII 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 

 
EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - OPCIONAL) 

 
 

AO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO – CRBio-07 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sa. nossa proposta devidamente detalhada para prestação de 

serviços e assessoramento de natureza contábil pública a essa Autarquia Federal, a 

serem executados na _____________________ , nesta capital, pelo valor anual de 

R$ ______________ (valor por extenso) e valor mensal de R$ ______________ 

(valor por extenso) já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita realização 

dos serviços, materiais (incluindo os de escritório e papelaria), equipamentos, mão-

de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas 

de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou 

venham a incidir sobre a execução dos serviços, nos termos da Licitação, 

modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2014, e seus Anexos. O prazo de 

validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

abertura da licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as 

obrigações especificadas. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, 

comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de 

convocação e executar os serviços no prazo e condições estabelecidas pelo 

Conselho e neste ato convocatório. 

Curitiba, Paraná,     de                          de 2014. 
 
[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 


