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CARTA CONVITE Nº 005/2012 

EDITAL Nº 005/2012 

 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO G ROSSO DO 
SUL CRF/MS, Autarquia Federal com sede à Rua Rodolfo José Pinho, 66 – Jardim São Bento 
em Campo Grande/MS, CEP 79004-690, inscrito sob o CNPJ 03.026.580/0001-84, nos termos 
das disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, instaura processo destinado à 
aquisição/contratação pelo MENOR PREÇO, mediante apresentação de propostas para o 
fornecimento do objeto correspondente, observadas as seguintes condições 
 

1. OBJETO: 
 
1.1) – Contratação de empresa administradora para a prestação de serviços, como intermediária, 
no fornecimento de vale-alimentação, na forma de cartão magnético para os empregados do 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul – CRF/MS, com recarga 
mensal de créditos, sendo estes cumulativos, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) unitários 
mensais. 
 
1.2 Cada cartão magnético deverá dispor, pelo menos, de número de identificação próprio e 
senha numérica, a ser utilizada para autorização do débito, devendo ser individual, secreta e 
intransferível, facultada a existência de outros caracteres. 
 
2 – FUNDAMENTO JURÍDICO  
 
2.1) – A presente Carta Convite é do tipo MENOR PREÇO e será regida pelas regras deste 
Edital, processada e julgada de acordo com as normas e princípios constantes na Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e atualizações posteriores. 
 
3 – RECURSO FINANCEIRO 
 
3.1) - Os recursos financeiros para execução desta “Carta Convite”, estão previstos no 
orçamento do presente exercício e correrão à conta do elemento de despesas do orçamento 
Programa aprovado para o exercício financeiro do plano de contas em vigor, com 
disponibilidade financeira destacada para esta finalidade.  
 
4 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1) Local de entrega dos envelopes: 
N.º 1 - “DOCUMENTAÇÃO” 
Nº 2 - “PROPOSTA” 
 
Os envelopes n.º 1 e n.º 2, fechados e indevassáveis, deverão ser entregues para a Comissão de 
Licitação – na Rua Rodolfo José Pinho, n.º 66 – Jardim São Bento – Campo Grande/MS. 
 
4.2) – Os documento para habilitação e a proposta, serão apresentados em envelopes separados 
e lacrados, devendo os seus conteúdos serem totalmente legíveis, isentos de rasuras, ressalvas e 
ou entrelinhas, sendo que a proposta deverá necessariamente estar datada e assinada. 
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4.3) Local e data de abertura dos envelopes: 
 
A abertura dos envelopes se dará no CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL - Rua Rodolfo José Pinho n.º 66 – Jardim São Bento – Campo 
Grande/MS, às 17 h do dia 04 de maio de 2012. 
 
Os documentos encaminhados pelo correio, eventualmente não entregues ou extraviados, não 
serão de responsabilidade do CRF/MS. 
 
4.4) – Os envelopes Habilitação e Proposta deverão indicar no seu verso: 
 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
NOME DA LICITANTE 
CARTA CONVITE Nº 005/2012 – CRF/MS 
DATA ........./........./......... 
HORA: ................ 
 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 
NOME DA LICITANTE 
CARTA CONVITE Nº 005/2012 – CRF/MS 
DATA ........./........./......... 
HORA: .......:......... 
 
5 – HABILITAÇÃO  
 
Os documentos exigidos na habilitação poderão ser apresentados em original, cópias 
autenticadas, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda, autenticação da Comissão de 
Licitação mediante conferência do original. 
 
5.1) Documentação comprobatória de Habilitação Jurídica: 
 
a) - ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Limitadas, e no caso de Sociedades por Ações acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores; 
b) - em se tratando de Sociedades Civis, Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento 
no país, cumprir o que determina os incisos IV e V do Artigo 28 da Lei 8.666/93 e alterações; 
c) - declaração de que o licitante aceita, sem restrições, todas as condições e exigências deste 
Edital; 
d) - declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a administração pública; 

 
5.2) Documentação comprobatória de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
b) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Cadastro de Contribuintes 
Municipal (ISS), relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividades e compatível com o objeto da Licitação; 
c) - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (ISS) do 
domicílio ou sede da Licitante; 
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d) - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços (FGTS); 
e) – Comprovante de inscrição no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador; 
 
5.3) Documentação comprobatória de Qualidade Econômica: 
 
a) - Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da Comarca da 
sede da Licitante; 
b) - Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. 
 
5.4) Documentação comprobatória de Qualificação Técnica: 
 
a) - Apresentar 2 (dois) atestados fornecidos por entidades de Direito Público ou Privado, que 
comprovem o desempenho satisfatório em fornecimento de bens ou serviços das mesmas 
características do objeto da Licitação. 
 
5.5) Os documentos exigidos neste capítulo poderão ser apresentados por qualquer processo de 
cópia, desde que autenticadas por cartório ou na falta dessa autenticação, acompanhados dos 
originais, para comprovação da autenticidade pela Comissão Permanente de Licitação e demais 
licitantes presentes. 
 
5.6) A abertura das propostas recebidas acontecerá no dia 04/05/2012 às 17h, na sede do 
CRF/MS, sito a Rua Rodolfo José Pinho, 66 – Jd São Bento – Campo Grande/MS, após a 
devida habilitação das participantes do certame, em número suficiente para a continuidade legal 
do processo. 
 
5.7) A proposta deverá estar assinada por pessoa credenciada e identificada, contendo, ainda, o 
percentual e o valor em reais da taxa de administração por cartão, mais o preço mensal total por 
cartão, incluindo taxa de administração e os créditos de cada empregado (item 1.1), no qual 
deverão estar incluídas todas as despesas com taxas, transporte e quaisquer outros encargos. 
 
6 – PROPOSTA  
 
A proposta - Envelope nº 2 - deverá ser apresentada em 1 (uma) via, não podendo ser 
manuscrita, nem apresentar emendas, rasuras, entrelinhas ou ser ilegível. Suas folhas deverão 
ser rubricadas, datadas e assinadas pelo representante legal da empresa. 
 
6. 1) Na proposta devem constar claramente: 
 
a) O percentual aplicado a título de taxa administrativa sobre o valor total da fatura, admitindo-
se apenas duas casas após a vírgula; 
b) Prazo de validade da proposta, que será de 30 (trinta) dias; 
c) Prazo de execução dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado mediante interesse da Contratante, por iguais e sucessivos períodos até 
o limite de 60 (sessenta) meses; 
 
7- CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  
 
7.1) Vencerá o certame aquele licitante que apresentar o menor preço, consistente no menor 
percentual de taxa administrativa sobre o valor total da fatura, admitindo-se apenas duas 
casas após a vírgula. 
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7.2) No caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no artigo 
3º, § 2°, da Lei n° 8.666/92, será obrigatoriamente utilizado o sorteio, em ato público, para o 
qual serão convocados os licitantes. 
7.3) As habilitações e propostas que não atenderem aos critérios desta carta convite serão 
desclassificadas, medida que também será tomada com relação àquelas que apresentarem preços 
inexeqüíveis ou excessivos (art. 48, inc. II, da Lei nº 8.666/93). 
7.4) O julgamento das propostas poderá se dar em momento posterior pela Comissão de 
Licitação, quando verificado se as propostas atendem rigorosamente todas as especificações 
editalícias para, após, declarar o(a) vencedor(a). 
7.5) O(A) vencedor(a), ao ser comunicado(a) do resultado do certame, será convocado(a) a 
fornecer o objeto. Caso não haja o atendimento à convocação, será declarado vencedor o 
segundo colocado no certame, nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
8 - DAS PENALIDADES  
 
Os licitantes que participarem do presente certame sujeitam-se às sanções previstas no inciso I a 
IV do art. 78 da Lei nº 8.666/93, poderão ser aplicadas à contratada inadimplente, as seguintes 
penalidades combinadas no artigo 87 da mesma lei: 
 
a) Multa; 
b) Advertência; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
CRF/MS no prazo de até 02 anos; 
d) Cancelamento do registro cadastral. 
 
8.2) As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 
8.3) Ao adjucatório que deixar de cumprir com a obrigação, baseado na sua proposta, ou que 
não queira receber a nota de empenho ou assinar o contrato, será imposta a multa de 50% do 
valor empenhado ou contratado. 
 
8.4) As multas constantes do subítem 7.3  deverão ser recolhidos no Departamento de 
Tesouraria do CRF/MS dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação. 
 
9- DOS RECURSOS 
 
9.1) Os recursos administrativos serão processados e julgados nos termos do art. 109, da Lei nº 
8.666/93. 
 
10 – DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1) As obrigações desta licitação serão formalizadas através de Contrato de Prestação de 
Serviços, observadas as condições deste Edital. 
 
10.2) Para assinatura do referido Contrato, a empresa vencedora será convocada por escrito, no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da homologação do procedimento. A assinatura 
deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da convocação. 
 
10.3) Perderá o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 
8.666/93, o adjudicante que não atenda à convocação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
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data de entrega da notificação referida nos itens supra, podendo a contratante convocar os 
licitantes remanescentes obedecidos à ordem de classificação. 
 
10.4) O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul poderá, a qualquer 
tempo, anular total ou parcialmente a presente licitação e também revogá-la, se assim julgar 
conveniente, ou ainda, transferir a licitação por motivos de conveniência e oportunidade 
administrativa, ou ilegalidade, sem que aos licitantes caiba direito a reclamação ou qualquer 
pedido de indenização, a qualquer título, respeitado os direitos adquiridos e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial (artigo 49, parágrafo 3º e artigo 109, Inciso I, letra c, da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações). 
 
11 - DO PAGAMENTO: 
 
11.1) O pagamento será feito mensalmente, mediante nota fiscal, até o 5º (quinto dia útil do mês 
subsequente ao do fornecimento dos créditos. 
11.2) Caso a empresa não seja optante pelo sistema simplificado de impostos (SIMPLES) 
estará, na oportunidade do pagamento, sujeita à retenção na fonte dos valores correspondentes 
ao Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o lucro e as contribuições à COFINS e ao 
PIS/PASEP, nos termos do artigo 34 da Lei 10.833/2003 e Instrução Normativa SRF nº. 
1234/12, SRF nº. 1244/12, Instrução Normativa SRF nº. 539/05, nas faturas de prestação de 
serviços e/ou consumo, haverá retenção de tributos, conforme o Anexo I da tabela de Retenção; 
 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
Os licitantes que participarem do presente certame sujeitam-se às sanções administrativas 
estabelecidas no art. 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93. 
 
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS: 
 
12.1) - Quaisquer informações sobre esta carta convite serão fornecidas a todos os interessados, 
no horário das 14h às 17h, na sede do CRF/MS, com a Comissão Permanente de Licitação. 
 
12.2 - Aqueles não convidados que se interessarem em participar do certame seletivo em 
questão estão autorizados a retirar o instrumento convocatório na sede do CRF/MS, observada a 
antecedência de vinte e quatro (24) horas da data final para a habilitação e apresentação de 
propostas. 
 
12.3 - Durante a fase de preparação das propostas, as licitantes interessadas poderão fazer, por 
escrito, consultas à Comissão. 
 
12.4 - Fica facultado ao CRF/MS o direito de determinar a complementação ou redução do 
objeto da Ordem de Compra a qualquer tempo, observados os limites e condições previstos em 
lei, independentemente da instauração de novo processo licitatório. 
 
12.5 - A Comissão reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos complementares necessários 
para uma perfeita apreciação e julgamento das propostas. 
 
12.6 - As dúvidas na aplicação do presente Convite, bem como os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão de Licitação e em grau de recurso pela Diretoria do CRF/MS. 
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12.7 - O número de empregados a utilizar os cartões magnéticos será de 14 (quatorze), podendo 
sofrer alteração, conforme dinâmica no quadro de empregados. 
 
12.8- Fazem parte integrante da presente licitação, os seguintes anexos: 
 
- ANEXO I – Termo de referência (descrição do objeto com especificações técnicas, 
quantificação e locais de entrega); 
- ANEXO II – Relação de locais. 
- ANEXO III – Modelo de Declaração (Art. 27, inciso V da Lei 8666/93) 
- ANEXO IV – Minuta de Contrato de Fornecimento 
 
12.9- Os participantes desta licitação reconhecem e aceitam todos os termos desta Carta 
Convite. 
 

12.10- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação do CRF/MS. 
 

Campo Grande/MS, 23  de  abril de 2012 
 
 
 
 

WILSON HIROSHI DE OLIVEIRA UEHARA 
Presidente em Exercício do CRF/MS 
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LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 005/2012 
ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - Descrição do objeto 
Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de Vales-Alimentação, para os empregados do CRF/MS, através de meio 
eletrônico (cartão magnético), para aquisição de refeições em estabelecimentos do gênero; 
 
2 - Condições gerais 
a) A licitante vencedora deverá comprovar, mediante relação escrita, que possui grande rede de 
estabelecimentos credenciados, sendo imprescindível na capital e no interior (conforme anexo 
II) do Estado do Mato Grosso do Sul; 
 
b) A validade dos Vales Alimentação (cartão magnético) não poderá ser inferior a 90 dias, 
contados da data de sua emissão; 
 
c) A empresa licitante deverá dispor de meio eletrônico e/ou telefônico para consulta de saldo 
disponível pelo usuário do cartão magnético; 
 
d) O vale – alimentação (cartão magnético) não utilizados no período de validade acima referido 
serão devolvidos à licitante vencedora, para reembolso ao CRF/MS, o qual deverá ocorrer em 
30 (trinta) dias a contar da devolução; 
 
e) O CRF/MS poderá solicitar o cancelamento ou estorno de créditos nos cartões magnéticos 
dos empregados, assumindo total responsabilidade quanto a eventuais demandas judiciais daí 
decorrentes. 
 
f) A licitante vencedora deverá administrar e fornecer o objeto da presente licitação, conforme 
solicitação do CRF;MS, englobando as atividades (obrigações) constantes na carta-convite e na 
Minuta do Contrato - Anexo IV. 
 
g) Na administração e fornecimento dos Vales-Alimentação (cartão magnético), a licitante 
vencedora deverá observar o que segue: 
 
g.1 - O fornecimento do objeto dar-se-á conforme solicitação mensal do CRF/MS, na qual serão 
informadas as quantidades e os valores a serem creditados em cada cartão magnético, 
observando-se os prazos constantes na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
 
g.2 - A entrega dos Vales-Alimentação (cartão magnético) deverá ser feita mensalmente, nos 
endereços abaixo indicados, observadas as disposições acima, correndo por conta da licitante 
vencedora as despesas decorrentes de frete, embalagens, seguros, mão-de-obra, entre outras. 
 
3 - Da entrega: 
3.1 - A licitante vencedora deverá proceder à entrega do objeto da licitação no prazo de 7 (sete) 
dias, contados da solicitação pelo CRF/MS. 
3.2 - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no endereço abaixo indicado: Rua 
Rodolfo José Pinho, 66 – Jd São Bento – Campo Grande/MS – 79004-690 
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LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 005/2012 
ANEXO II 

 
RELAÇÃO DE CIDADES  
 
1- Campo Grande/MS 
2- Corumbá/MS  
3- Dourados/MS 
4- Três Lagoas/MS 
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LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 005/2012 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO 
(art. 27, inc. V da Lei 8.666/93) 

 
.............................................................................................., inscrito no CNPJ 
nº.........................................................., no intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr(a)..............., portador(a) da Carteira de Identidade nº.............. e do CPF nº............, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 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 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ) .  
 
Cidade - UF, de_________________ de ____________  
 
 
 
________________________________________________ 
(representante legal) 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 005/2012 

ANEXO IV 
 
MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
VALESALIMENTAÇÃO(cartão magnético) que entre si 
fazem o CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-CRF/MS 
e, de outro lado, 
........................................................................... 

 
 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, CONSELHO 
REGIONAL DE FARMÁCIA DO MATO GROSSO DO SUL – CRF/MS , pessoa jurídica 
de direito público, Autarquia Federal criada através da Lei 3.820/60, com sede na Rua Rodolfo 
José Pinho nº 66 – Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob n.º 03.026.580/0001-84 neste ato 
representada pelo seu Presidente RONALDO ABRÃO, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa XXXXXXXXXX com sede na cidade de 
XXXXX à Rua XXXXX, nº XXX – Bairro XXXXXX CEP XXXXX , inscrita no CNPJ sob o nº 
XXXXXXXXXX, neste ato representada por sua proprietária e/ou co-proprietária Sr (a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada à XXXXXXXXXX, nº XXXXXXX – 
Bairro XXXXXXXXX- CEP: XXXXXXXXX portadora da cédula de identidade RG. 
XXXXXXXXX e CPF n. XXXXXXXXXXX a seguir denominado CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços para fornecimento de vale 
alimentação, que reger-se-á pela Lei  n.º 8.666 de 21/06/1993, alterada pelas Leis nºs 8.883, de 
08 de junho de 1994, 9.032, de 28 de abril de 1995, e 9.648, de 27 de maio de 1998, cuja 
celebração está de acordo com o Processo Licitatório CRF/MS n.º XXX, observada a dotação 
orçamentária prevista no elemento de despesa n.º XXXXXXXXXXXXXXX  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e disponibilidade finance ira destacada para esta 
finalidade, na forma das cláusulas e condições que se enunciam:    
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto: 
 
1 - Descrição do objeto 
Constitui objeto do presente contrato o Fornecimento Vales- Alimentação para empregados do 
CRF/MS, em meio eletrônico (cartão magnético), para aquisição de alimentação em 
estabelecimentos credenciados, observando o seguinte: 
 
a) A validade dos Vales Alimentação (cartão magnético) não poderá ser inferior a 90 dias, 
contados da data de sua emissão;  
 
b) Os vales-Alimentação (cartão magnético) não utilizados no período de validade acima 
referido serão devolvidos à CONTRATADA , para reembolso ao CRF/MS, o qual deverá 
ocorrer em 30 (trinta) dias a contar da devolução; 
 
c) Na administração e fornecimento dos Vales-Alimentação (cartão magnético), a 
CONTRATADA deverá observar o que segue: 
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c.1) O fornecimento do objeto dar-se-á conforme solicitação mensal do CRF/MS, na qual serão 
informadas as quantidades e os valores a serem creditados em cada cartão magnético, 
observando-se os prazos constantes no Contrato. 
 
c.2) A entrega dos Vales Alimentação (cartão magnético) deverá ser feita mensalmente, nos 
endereços abaixo indicados, observadas as disposições acima, correndo por conta da 
CONTRATADA as despesas decorrentes de frete, embalagens, seguros, mão-de-obra, entre 
outras. 
 
f) - O objeto do presente contrato deverá ser entregue nos endereços abaixo indicados: 
 
Rua Rodolfo José Pinho, 66 – Jd São Bento – Campo Grande/MS – 79904-690; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas 
decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato: 
 
a) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, mediante 
solicitação, por escrito, nas mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme preceitua o art. 65, § 1º da Lei 
8.666/93; 
 
b) Fornecer ao CRF/MS os Vales-Alimentação (cartão magnético), nas quantidades 
requisitadas, no prazo de 7 (sete) dias úteis contados da data do recebimento da solicitação; 
 
b.1) Os cartões magnéticos devem vir acompanhados da respectiva senha e guia de utilização; 
 
b.2 ) Disponibilizar nos cartões magnéticos os valores determinados pelo CRF/MS, a título de 
benefício vale-Alimentação para cada cartão; 
 
c) A CONTRATADA deverá administrar e fornecer o objeto do presente contrato, conforme 
solicitação do CRF/MS, englobando as atividades (obrigações) constantes no Contrato; 
 
d) Repor os cartões magnéticos faltantes, perdidos ou extraviados, independente da 
responsabilidade decorrer da CONTRATANTE ou da CONTRATADA , no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis; 
 
e) Reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos credenciados, do valor dos vales utilizados 
pelo CONTRATANTE , durante o período de validade, independente da vigência do contrato, 
ficando de logo estabelecido que o CONTRATANTE não responderá solidária ou 
subsidiariamente por qualquer reembolso, que se constitui de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA ; 
 
f) Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados; 
 
g) A CONTRATADA deverá manter grande rede de estabelecimentos credenciados no Mato 
Grosso do Sul, sendo imprescindíveis na capital e no interior, conforme municípios 
estabelecidos no processo licitatório. 
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h) Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , a relação utilizada dos 
estabelecimentos credenciados, com nome e endereço; 
 
i) Por solicitação do CONTRATANTE , deverá a CONTRATADA ampliar a rede de 
credenciamento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da 
solicitação, que deverá ser respondida dentro de 15 (quinze) dias úteis; 
 
j) Manter nos estabelecimentos credenciados, em local visível e de fácil identificação, o adesivo 
com o logotipo da CONTRATADA ; 
 
l) A CONTRATADA deverá dispor de meio eletrônico e/ou telefônico para consulta de saldo 
disponível pelo usuário do cartão magnético; 
 
m) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE , concernente a 
execução do presente contrato; 
 
n) Cancelar ou estornar créditos nos cartões magnéticos quando solicitado pelo CRF/MS, 
assumindo o CONTRATANTE total responsabilidade quanto a eventuais demandas judiciais 
daí decorrentes; 
 
o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Federal n.º 8.666/93 
e suas alterações; 
 
p) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 
transporte resultantes da execução do contrato; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CRF/MS: 
 
a) Promover, mensalmente, a solicitação de emissão dos Vales- Alimentação (cartão magnético) 
à CONTRATADA , informando as quantidades e os valores a serem creditados em cada cartão 
magnético, observando-se os prazos constantes no presente Contrato; 
 
b) A solicitação à CONTRATADA , com as informações referidas na alínea “a” acima, deverá 
ser feita com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, contados da data desejada para a 
disponibilização dos Vales-Alimentação (cartão magnético); 
 
b.1 - O CRF/MS poderá, até 2 (dois) dias antes da data prevista para a disponibilização dos 
Vales-Alimentação (cartão magnético), proceder à alteração da solicitação a que se refere à 
alínea “a” dessa cláusula; 
 
c) A solicitação à CONTRATADA , com as informações referidas na alínea “a”, deverá ser feita 
via meio eletrônico a ser acordado entre as partes; 
 
d) Indicar, quando da realização de cada solicitação, expressamente, o preposto ou empregado 
responsável pelo recebimento dos cartões e respectivas senhas; 
 
e) Conferir, no ato de entrega, os Vales-Alimentação (cartão magnético), verificando a 
conformidade ou não com a solicitação feita à CONTRATADA , para fins de aceite; 
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f) Em caso de aceite, fornecer à CONTRATADA comprovante de recebimento do objeto, 
devidamente assinado pelo responsável indicado para tal fim; 
 
g) Promover aos pagamentos da taxa de administração mensal e de reemissão dos cartões 
eletrônicos, bem como a soma dos valores disponibilizados mensalmente a título de vales 
alimentação, discriminados na Nota Fiscal/Fatura; 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO: 
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados do dia XX/XX/2012, 
sendo permitida a sua prorrogação por iguais períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, 
em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO: 
 
Parágrafo primeiro: O valor estimado do presente contrato é de R$ (x) mensais e o valor da 
taxa de administração é de x%. 
 
Parágrafo segundo: o montante do valor estimado poderá ser reajustado de acordo com 
Portaria Normativa do CRF/MS; 
Parágrafo terceiro: A taxa de reemissão será X reais por cartão e X reais para papel. 
 
Parágrafo quarto: As tarifas contratadas no parágrafo anterior poderão ser corrigidas, a partir 
da data do início deste contrato, pelo índice de variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de 
Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que venha a substituí-lo, na menor 
periodicidade legal permitida, a qual nesta data é de 12 (doze) meses. 
 
Parágrafo quinto: o preço ajustado nesta cláusula inclui todos os impostos, taxas, 
contribuições sociais e despesas relativas ao objeto do presente contrato, não sendo aceita 
nenhuma outra cobrança, sob qualquer hipótese. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO 

 
Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, mediante a formalização dos respectivos aditivos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 
 
Parágrafo primeiro: O pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA em até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data de faturamento, em parcela única, através de crédito em conta 
corrente da mesma e/ou boleto bancário. 
 
Parágrafo segundo: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CRF/MS as notas fiscais e 
faturas com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data prevista para pagamento. 
 
Parágrafo terceiro: caso o vencimento recaia em dia em que não haja expediente bancário o 
mesmo será prorrogado, automaticamente, para o primeiro dia útil seguinte. 
 
Parágrafo quarto: Caso a empresa não seja optante pelo sistema simplificado de impostos 
(SIMPLES) estará, na oportunidade do pagamento, sujeita à retenção na fonte dos valores 
correspondentes ao Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o lucro e as contribuições à 
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COFINS e ao PIS/PASEP, nos termos do artigo 34 da Lei 10.833/2003 e Instrução Normativa 
SRF nº. 480/04, Instrução Normativa SRF nº. 539/05, nas faturas de prestação de serviços e/ou 
consumo, haverá retenção de tributos, conforme o Anexo I da tabela de Retenção. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do elemento de despesas n.º 
XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX),  do plano de contas em vigor, com disponibilidade 
financeira destacada para esta finalidade. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 
 
A CONTRATADA estará sujeita às penalidades administrativas consignadas nos artigos 86, 87 
e 88, da lei nº 8.666/93, sem prejuízo das cominações previstas em seus artigos 89 a 99. 
Parágrafo Primeiro: pela inexecução total ou parcial do presente contrato, o CRF/MS poderá 
aplicar multa pecuniária à CONTRATADA , conforme previsto no inciso II do artigo 87 da Lei 
nº 8.666/93, que será equivalente a 10% (dez por cento) do valor mensal total da prestação dos 
serviços e que será descontada por ocasião do pagamento da fatura mensal. 
 
Parágrafo Segundo: na reincidência a multa dobrará de valor. 
 
Parágrafo Terceiro: as multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 
das infrações cometidas; 
 
Parágrafo Quarto: a multa a que se refere este item não impede que o CONTRATANTE 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em lei; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 
 
O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pelo CRF/MS, independente de 
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 
 
a) por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivos do 
presente contrato pela CONTRATADA ; 
 
b) pela decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou 
suspensão pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA ; 
 
c) Inobservância de dispositivos legais; 
 
d) pela dissolução da empresa CONTRATADA ; 
 
e) nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
Parágrafo primeiro: nos casos de rescisão pelos incisos ‘a’ e/ou ‘c’ do “caput”, a parte 
inadimplente será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da 
rescisão. 
 
Parágrafo segundo: poderá, ainda, o presente contrato ser rescindido, por acordo entre as 
partes, a qualquer tempo por motivo justificável, independente de qualquer interpelação 



Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Farmácia – CFF 

                                            CONSELHO REGCONSELHO REGCONSELHO REGCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SULIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SULIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SULIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL    

    CRF/MSCRF/MSCRF/MSCRF/MS    
 

Rua Rodolfo José Pinho, 66  –  Jardim São Bento – CEP 79004 – 690 – Caixa Postal 531                     

Fone/Fax: (67) 3325-8090 – Campo Grande/MS www.crfms.org.br  

 

judicial ou extrajudicial, devendo a parte interessada na ruptura comunicar, por escrito, 
a outra com antecedência de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS COMUNICAÇÕES: 
Toda e qualquer comunicação entre as partes, relativamente ao presente contrato, somente será 
considerada válida quando feita por escrito, podendo ser entregue ou enviada por carta 
protocolada, por telegrama ou tele-fax, por correio eletrônico, sempre mediante comprovação de 
recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
A CONTRATADA deverá apresentar Certidão Negativa de Débito do INSS, emitida pelo 
INSS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, em plena validade; e o Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, todos em plena validade, por 
ocasião da celebração de aditivos de prorrogação deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
a) O CRF/MS, sem prejuízo de eventuais ações diretas de seus gestores, poderá indicar um 
preposto para atuar no planejamento, controle e gerenciamento de todas as operações 
relacionadas neste contrato; 
 
b) Para todos os fins legais e contratuais, não há qualquer vínculo empregatício entre o CRF/MS 
e os empregados da CONTRATADA utilizados na execução dos serviços objeto do presente 
contrato; 
 
c) A CONTRATADA declara, neste ato, que examinou completa e cuidadosamente todas as 
especificações dos serviços ora contratados, que está perfeitamente a par de todas as possíveis 
dificuldades que possa encontrar na execução dos serviços e que assume toda a responsabilidade 
pela fiel execução dos mesmos, bem como por todos os riscos a ele associados; 
 
d) É expressamente vedada a subcontratação dos serviços objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - PARTES INTEGRANTES DO CONT RATO: 
 
Fazem parte integrante do presente contrato o ANEXO I – Relação de Cidades e, independente 
de transcrição, o convite para o certame e a respectiva PROPOSTA da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO: 
 
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas decorrentes deste Contrato, as partes elegem o 
foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul – Campo Grande, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim justas e pactuadas, assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, ante as testemunhas instrumentárias que a tudo assistiram e também assinam, para 
que surta seus efeitos jurídicos. 
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Campo Grande-MS, XX de XXXXXXXXX de 2012. 
  
 
 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MS – CRF/MS 
CONTRATANTE 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADO 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
...........................................................           ...........................................................  
Nome: XXXXXXXXXXXXXX        Nome: XXXXXXXXXXXX 
CPF: XXXXXXXXXXXXX         CPF: XXXXXXXXXXXXXX 
 


