
  

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0

 

O Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre

Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 002/2018, 

União nº 07, de 10/01/2018, folha 46, seção 2, torna público que realizará às 10:00 (horário de Brasília) horas 

do dia 28/09/2018, licitação na modalidade 

e preço, para contratar o objeto descrito abaixo, podendo o presente edital ser obtido através do e

compras@crfac.org.br e no site www.comprasgovernamentais.gov.br

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

Data: 28/09/2018 

Horário: 10:00h (horário de Brasília) 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A contratação do objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na 

Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decretos 3.555/00, 5.450/2005, e, subsidia

8.666/1993. 

 

1.1. Contratação de serviços técnico

provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia do Acre 

CRF/AC, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, observadas as condições 

estabelecidas no Termo de Referência 

conforme quadro abaixo: 

 

ITEM CARGO VAGAS 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018 

 

1 - PREÂMBULO 

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre, por intermédio da 

Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 002/2018, de 05/01/2018, publicado no Diário Oficial da 

União nº 07, de 10/01/2018, folha 46, seção 2, torna público que realizará às 10:00 (horário de Brasília) horas 

, licitação na modalidade concorrência, na forma  PREGÃO ELETRONICO

, para contratar o objeto descrito abaixo, podendo o presente edital ser obtido através do e

www.comprasgovernamentais.gov.br ou https://www.crfac.org.br

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:  

 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

A contratação do objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na 

Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decretos 3.555/00, 5.450/2005, e, subsidia

1 – DO OBJETO 

Contratação de serviços técnico-especializados destinados à realização de concurso público para 

provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia do Acre 

ue se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, observadas as condições 

estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos constantes do Processo nº 031/2018, 

VAGAS  
SALÁRIO 

INICIAL 
CADASTRO 

DE 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

CNPJ: 11.385.576/0001-30 

 

, por intermédio da Comissão 

de 05/01/2018, publicado no Diário Oficial da 

União nº 07, de 10/01/2018, folha 46, seção 2, torna público que realizará às 10:00 (horário de Brasília) horas 

PREGÃO ELETRONICO, do tipo técnica 

, para contratar o objeto descrito abaixo, podendo o presente edital ser obtido através do e-mail: 

ou https://www.crfac.org.br 

A contratação do objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na 

Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decretos 3.555/00, 5.450/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº 

especializados destinados à realização de concurso público para 

provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia do Acre – 

ue se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, observadas as condições 

tos constantes do Processo nº 031/2018, 

ADMISSÃO 

Processo Nº 031/2018 

Folha Nº 41 

Rubrica  



  

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE 

 

 

 

01 
Farmacêutico(a) - 
Fiscal 

2

02 Contador(a) 2

03 Advogado(a) 1

04  
Auxiliar 
Administrativo 

3

 

2 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1.Elemento de Despesa:6.2.2.1.1.01.04.0

2.2.A previsão do valor total é dado pela equação: PO = MPI * VU.

Onde: 

- PO = Previsão Orçamentária; 

- MPI = Média Prevista de Inscritos; e,

- VU = Valor Unitário. 

2.3. Em uma estimativa de 5.000 inscritos

R$ 50,00 valor da inscrição nível médio e 

R$ 90,00 valor inscrição nível superior

Somatório = 50 + 90 = 140/2 = R$ 70,00 reais é a média do valor da inscrição

Logo: 

PO = 5.000 X 70  

PO = 350.000 

2.4. Logo a estimativa é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Lembrando que 

de um valor estimado.  

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
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RESERVA 

2 R$ 2.342,50 1 

2 R$ 2.342,50 1 

1 R$ 2.342,50 1 

3 R$ 1.405,50 2 

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 – Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.

A previsão do valor total é dado pela equação: PO = MPI * VU. 

MPI = Média Prevista de Inscritos; e, 

inscritos e uma média de inscrição no valor de R$ 70,00 temos: 

R$ 50,00 valor da inscrição nível médio e  

R$ 90,00 valor inscrição nível superior 

Somatório = 50 + 90 = 140/2 = R$ 70,00 reais é a média do valor da inscrição 

2.4. Logo a estimativa é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Lembrando que 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

CNPJ: 11.385.576/0001-30 

 

1 

1 

- 

1 

Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica. 

e uma média de inscrição no valor de R$ 70,00 temos:  

2.4. Logo a estimativa é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Lembrando que se trata apenas 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1. Poderão participar deste Pregão 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por 

meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.1.1.Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão 

informar-se a respeito do seu funcionamento e

correta utilização.  

3.1.2.O uso da senha de acesso pela 

transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo a

sistema ou ao CRF/AC responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros.  

 

4– NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO

4.1. É vedada a participação de empresa cujo sócio, proprietário ou acionista, s

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e Servidores 

ocupantes de cargo de direção, chefia

4.2. Não esteja sob falência, recuperação judi

dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 

si. 

4.3. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública dire

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do 

direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal.

4.4. O licitante, que incluído como membro de uma associação, ou grup

fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, só poderá apresentar uma única proposta. Para 

tais efeitos entende-se que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham 

diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que 

dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

4.5.A participação nesta licitação importa ao proponente, a irrestrita aceitação das condições estabele

no presente edital e seus anexos, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas 

aplicáveis. 
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Pregão os interessados que estiverem previamente c

de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por 

governamentais.gov.br. 

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão 

se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo a

sistema ou ao CRF/AC responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO

É vedada a participação de empresa cujo sócio, proprietário ou acionista, seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e Servidores 

direção, chefia ou assessoramento desta Instituição. 

Não esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 

Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública dire

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do 

direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal. 

que incluído como membro de uma associação, ou grupo, suas filiais ou empresas, que 

fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, só poderá apresentar uma única proposta. Para 

se que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham 

tas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que 

dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

A participação nesta licitação importa ao proponente, a irrestrita aceitação das condições estabele

no presente edital e seus anexos, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

CNPJ: 11.385.576/0001-30 

 

os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema 

Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por 

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão 

regulamento e receber instruções detalhadas para sua 

é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao CRF/AC responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO 

eja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e Servidores 

cial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 

Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do 

o, suas filiais ou empresas, que 

fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, só poderá apresentar uma única proposta. Para 

se que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham 

tas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que 

A participação nesta licitação importa ao proponente, a irrestrita aceitação das condições estabelecidas 

no presente edital e seus anexos, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas 
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5.1. As Empresas licitantes deverão apresentar proposta financeira informando valor unitário e global, 

baseando-se na média de 5.000 (cinco mil) inscritos e de acordo com o objeto, consignando claramente o 

preço final relativo ao objeto licitado, expressa com apenas duas casas após a vírgula, em reais, datada, 

assinada, contendo a razão social da empresa, número do

disputa de lances poderá ser apresentado até 04 (quatro) casas decimais, de acordo com o sistema do 

comprasnet, devendo a proposta final vencedora vim expressa apenas com duas casas após a vírgula.

5.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 

sua apresentação. 

5.3. As Propostas Financeiras serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, sendo 

atribuída a Nota Financeira em função da seguinte formula:

 

 

 

 

 

 

5.4.. Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por 

extenso, será levado em conta este último.

5.5. Entende-se que no valor global dos serviços cotados na Proposta de Preç

custos e despesas decorrentes de salário, encargos sociais, previdenciário e trabalhista, transportes de 

qualquer natureza, materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de qualquer natureza e quaisquer 

outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento do objeto.

5.6. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, tornando-

documentos apresentados. 

5.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências do Termo de 

Referência e do Edital de Licitação 

neste Termo de Referência e no Edital de Licitação

assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação 

NF = Nota Financeira;
MP  = Menor Preço das Propostas Financeiras Apresentadas;
P  = Preço da Proposta Financeira Analisada;
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5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

.1. As Empresas licitantes deverão apresentar proposta financeira informando valor unitário e global, 

se na média de 5.000 (cinco mil) inscritos e de acordo com o objeto, consignando claramente o 

preço final relativo ao objeto licitado, expressa com apenas duas casas após a vírgula, em reais, datada, 

assinada, contendo a razão social da empresa, número do CNPJ, endereço e telefone.

disputa de lances poderá ser apresentado até 04 (quatro) casas decimais, de acordo com o sistema do 

, devendo a proposta final vencedora vim expressa apenas com duas casas após a vírgula.

azo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 

. As Propostas Financeiras serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, sendo 

ção da seguinte formula: 

Onde 

. Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por 

extenso, será levado em conta este último. 

se que no valor global dos serviços cotados na Proposta de Preç

custos e despesas decorrentes de salário, encargos sociais, previdenciário e trabalhista, transportes de 

qualquer natureza, materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de qualquer natureza e quaisquer 

direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento do objeto.

. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 

-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informaç

. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências do Termo de 

Referência e do Edital de Licitação ou que consignarem valor global superiores aos valores consignados 

ncia e no Edital de Licitação ou, ainda, com preços manifestamente inexequíveis, 

assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação 

NF = ( MP  x 10 ) / P 

= Nota Financeira; 
= Menor Preço das Propostas Financeiras Apresentadas; 
= Preço da Proposta Financeira Analisada; 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 
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.1. As Empresas licitantes deverão apresentar proposta financeira informando valor unitário e global, 

se na média de 5.000 (cinco mil) inscritos e de acordo com o objeto, consignando claramente o 

preço final relativo ao objeto licitado, expressa com apenas duas casas após a vírgula, em reais, datada, 

CNPJ, endereço e telefone.5.1.1. Para efeito da 

disputa de lances poderá ser apresentado até 04 (quatro) casas decimais, de acordo com o sistema do 

, devendo a proposta final vencedora vim expressa apenas com duas casas após a vírgula. 

azo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 

. As Propostas Financeiras serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, sendo 

. Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por 

se que no valor global dos serviços cotados na Proposta de Preços estão inclusos todos os 

custos e despesas decorrentes de salário, encargos sociais, previdenciário e trabalhista, transportes de 

qualquer natureza, materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de qualquer natureza e quaisquer 

direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento do objeto. 

. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 

o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências do Termo de 

ou que consignarem valor global superiores aos valores consignados 

ou, ainda, com preços manifestamente inexequíveis, 

assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação 
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que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e qu

produtividade são compatíveis com a execução do objeto da licitação.

5.8. A classificação final dos proponentes far

da Proposta Técnica (peso 70) e da Proposta de Preço

 

 

Onde

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Termo de Referência e do 

Edital de Licitação e obtiver a maior pontuação apurada pela Média Ponderada Final definida acima.

5.10. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados na MPF, de acordo 

com os critérios previstos neste Termo de Referência e no Edital de Licitação.

 

6.1.A abertura da sessão pública deste 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 

6.2.Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, des

apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4.Durante a sessão pública, a comunicação entre 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.5.Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública d

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

MPF =( (NPT x 70) + (NF x 30) ) / 100

MPF = Média Ponderada F
NPT = Nota da Proposta Técnica
NF = Nota Financeira
70 = Peso Atribuído à Proposta Técnica
30 = Peso Atribuído à Proposta Financeira
100 = Divisor
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que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e qu

produtividade são compatíveis com a execução do objeto da licitação. 

. A classificação final dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada (MP) das valorizações 

da Proposta Técnica (peso 70) e da Proposta de Preço (peso 30) através da seguinte fórmula:

Onde 

. Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Termo de Referência e do 

Edital de Licitação e obtiver a maior pontuação apurada pela Média Ponderada Final definida acima.

. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados na MPF, de acordo 

com os critérios previstos neste Termo de Referência e no Edital de Licitação. 

6 – DA ABERTURA DA SESSÃO 

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelaPregoeira, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

ante a sessão pública, a comunicação entre aPregoeirae as licitantes 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública d

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

MPF =( (NPT x 70) + (NF x 30) ) / 100 

= Média Ponderada Final 
= Nota da Proposta Técnica 
= Nota Financeira 
= Peso Atribuído à Proposta Técnica 
= Peso Atribuído à Proposta Financeira 

100 = Divisor 
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que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

á de acordo com a média ponderada (MP) das valorizações 

30) através da seguinte fórmula: 

. Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Termo de Referência e do 

Edital de Licitação e obtiver a maior pontuação apurada pela Média Ponderada Final definida acima. 

. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados na MPF, de acordo 

, ocorrerá na data e na hora 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

classificando aquelas que não 

A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

licitantes ocorrerá exclusivamente 

acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
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7 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e de

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2.Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

8

8.1. Aberta a etapa competitiva, as 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor 

consignados no registro de cada lance. 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, pelo sistema.

8.3.A licitante somente poderá oferecer lance 

8.4.Durante o transcurso da sessão, as 

mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.5.Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

8.6.Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.7.Se ocorrer a desconexão do 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.8.No caso de a desconexão do Pregoeiro 

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às participantes 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.9.A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de 

fechamento iminente. 

8.10.Decorrido o prazo fixado pelo 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrad

 

9.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à 

mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o 
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 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  

com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

petitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor 

consignados no registro de cada lance.  

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou maislances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, pelo sistema.

somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

se em sigilo a identificação do ofertante.  

Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.  

entados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o si

os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

ticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às participantes 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de 

prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

9– DA NEGOCIAÇÃO 

poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance 

mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
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DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

sclassificará, motivadamente, aquelas que não 

com propostas classificadas participarão da fase de lances.  

classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor 

sucessivos, não sendo aceitos dois ou maislances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, pelo sistema. 

ao último por ela ofertado e registrado no sistema.  

rmadas, em tempo real, dos valores registrados, 

entados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.  

no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

ticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às participantes 

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de 

, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

a a fase de lances.  

que tenha apresentado o lance 

valor estimado para a contratação. 
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9.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes.  

 

10 – 

10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 

adequada ao último lance, em arquivo

efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

10.1.1.Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão 

ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido 

pelo Pregoeiro.  

10.1.2.Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 

Setor de Compras e Licitação do CRF/AC, situado à Rua Maranh

69.900-574, Rio Branco/AC, das 07:00h as 17:00h.

10.1.3.A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

seção, será desclassificada e sujeitar

10.2. A análise da proposta de preços seguirá o que rege no item 5 do edital.

 

11.1.Para habilitação neste Pregão Eletrônico, as empresas nacionais deverão estar cadastradas no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

verificada “on line”, atendendo, ainda, as seguintes condições:

11.1.1. Apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Sua Habilitação, 

atestando a inexistência de circunstâncias

licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador do Licitante, com o número da identidade do declarante.

11.1.2. Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor 

(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos t

XXXIII, do Artigo 7, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do Anexo IV deste 

Edital; 
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realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 

adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 30 (trinta) minutos

por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão 

original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido 

Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 

Setor de Compras e Licitação do CRF/AC, situado à Rua Maranhão III, nº 955, Bairro Bosque, CEP 

574, Rio Branco/AC, das 07:00h as 17:00h. 

que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

A análise da proposta de preços seguirá o que rege no item 5 do edital. 

11 – DA HABILITAÇÃO 

Para habilitação neste Pregão Eletrônico, as empresas nacionais deverão estar cadastradas no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, com os documentos em plena validade, a qual será 

verificada “on line”, atendendo, ainda, as seguintes condições: 

11.1.1. Apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Sua Habilitação, 

atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 

licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador do Licitante, com o número da identidade do declarante.

Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor 

(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos t

XXXIII, do Artigo 7, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do Anexo IV deste 
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realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

deverá encaminhar a proposta de preço 

minutos, contado da convocação 

por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.  

Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão 

original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido 

Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 

ão III, nº 955, Bairro Bosque, CEP 

que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

á às sanções previstas neste Edital.  

Para habilitação neste Pregão Eletrônico, as empresas nacionais deverão estar cadastradas no Sistema 

, com os documentos em plena validade, a qual será 

11.1.1. Apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Sua Habilitação, 

que impeçam a empresa de participar do processo 

licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador do Licitante, com o número da identidade do declarante. 

Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor 

(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso 

XXXIII, do Artigo 7, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do Anexo IV deste 
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11.1.3. Apresentar comprovação da boa situação financeira do Licitante, aferida com base nos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvênci

analisada automaticamente pelo SICAF;

11.2. O Licitante que for declarado vencedor de algum item do presente Edital, terá o prazo de no máximo 

(trinta) minutos para enviar digitalizado,

habilitação. 

11.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edit

11.4. O Licitante estrangeiro deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos aos 

Licitantes brasileiros, no caso de ser considerado vencedor.

11.5. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a in

Documentos Relativos à Habilitação Jurídica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei federal n° 6.404/76 ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado,

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1. Os documentos de que trata a alínea anterior

alterações ou da consolida

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

d) A empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, deverá apresentar, também, o 

decreto de autorização ou o ato de regi

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

 

Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista

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

b) Prova de inscrição no cad

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

deste Edital; 
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Apresentar comprovação da boa situação financeira do Licitante, aferida com base nos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores que 01 (um), 

analisada automaticamente pelo SICAF; 

O Licitante que for declarado vencedor de algum item do presente Edital, terá o prazo de no máximo 

para enviar digitalizado, via e-mail compras@crfac.org.br, os documentos necessários para 

Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

O Licitante estrangeiro deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos aos 

Licitantes brasileiros, no caso de ser considerado vencedor. 

O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a in

Documentos Relativos à Habilitação Jurídica 

Registro comercial, no caso de empresa individual; 

Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei federal n° 6.404/76 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;

de que trata a alínea anterior, deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva;   

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

A empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, deverá apresentar, também, o 

decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

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

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
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Apresentar comprovação da boa situação financeira do Licitante, aferida com base nos índices 

a Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores que 01 (um), 

O Licitante que for declarado vencedor de algum item do presente Edital, terá o prazo de no máximo 30 

, os documentos necessários para 

Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

O Licitante estrangeiro deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos aos 

O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do Licitante. 

Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei federal n° 6.404/76 ou contrato 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

, deverão estar acompanhados de todas as 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

A empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, deverá apresentar, também, o 

stro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

 

astro de contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
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c) Certidão que prove a regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encarg

instituídos por lei. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII

da Consolidação das Leis do Trabalho, a

1943. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

11.6. Serão realizadas ainda as seguint

11.6.1.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

11.6.2.Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas 

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

11.7.As consultas previstas na Condição anterior realizar

também de eventual matriz ou filial e de se

11.8. A licitante deverá comprovar, na fase de habilitação, através de documento hábil, que o bem ofertado 

possui assistência técnica autorizada pelo fabricante na cidade de Rio Branco, bem como relacionar os 

endereços (inclusive virtuais), telefones e representantes comerciais dos centros de atendimento técnico.

 

12.1.Declarada a vencedora, o Pregoeiro 

12.1.1.A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o 

licitante vencedora.  

12.2.O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando

próprio do sistema.  

12.3.A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo

próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 
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Certidão que prove a regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encarg

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 

relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

11.6. Serão realizadas ainda as seguintes consultas: 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;  

as Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico 

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.  

As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária 

também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.  

11.8. A licitante deverá comprovar, na fase de habilitação, através de documento hábil, que o bem ofertado 

possui assistência técnica autorizada pelo fabricante na cidade de Rio Branco, bem como relacionar os 

uais), telefones e representantes comerciais dos centros de atendimento técnico.

12–DO RECURSO 

Pregoeiro abrirá prazo para recurso. 

A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro 

examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando

que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo

próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar 
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Certidão que prove a regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, se houver, do 

domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

Lei no 5.452, de 1º de maio de 

CNDT, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

CNJ, no endereço eletrônico 

CEIS, no endereço eletrônico 

ão em nome da sociedade empresária licitante e 

11.8. A licitante deverá comprovar, na fase de habilitação, através de documento hábil, que o bem ofertado 

possui assistência técnica autorizada pelo fabricante na cidade de Rio Branco, bem como relacionar os 

uais), telefones e representantes comerciais dos centros de atendimento técnico. 

Pregoeiro a adjudicar o objeto à 

a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo 

que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 

, desde logo, intimadas a apresentar 
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contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente.  

12.4.As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo 

autoridade competente.  

12.5.O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela

adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

13.2.A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do 

Acre.  

1

14.1. A Proposta Técnica deverá apresentar os seguintes elementos:

14.1.1. Comprovação da Equipe Técnica por meio do encaminhamento dos seguintes documentos:

a) Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica 

organização, execução, processamento e resultados finais do concurso público;

b) Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão conter 

identificação, escolaridade e experiência na realização de concurs

c) Cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos pontuados;

d) Cópia autenticada da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Registro de 

Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponen

prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente. Admite

que formalizem disponibilidade profissional futura;

e) Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, declarando fazer parte da equipe t

administrativa e responsabilizando

referido documento o nome da empresas e/ou instituição a qual faz parte).

 

14.2. Os documentos exigidos nas alíneas supramencionadas deverão constar da 

obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido neste Termo de Referência e no Edital de 

Licitação, seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, 

emendas ou entrelinhas, implicará no não cômputo dos pontos correspondentes.
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contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 

O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

será adjudicado pelaPregoeira, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 

adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.  

compete ao Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do 

14 – DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

.1. A Proposta Técnica deverá apresentar os seguintes elementos: 

.1.1. Comprovação da Equipe Técnica por meio do encaminhamento dos seguintes documentos:

Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica - pessoal envolvido no

organização, execução, processamento e resultados finais do concurso público;

Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão conter 

identificação, escolaridade e experiência na realização de concurso público;

Cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos pontuados; 

Cópia autenticada da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Registro de 

Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponen

prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente. Admite

que formalizem disponibilidade profissional futura; 

Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, declarando fazer parte da equipe t

administrativa e responsabilizando-se pelas informações prestadas em seu currículo (mencionar do 

referido documento o nome da empresas e/ou instituição a qual faz parte).

.2. Os documentos exigidos nas alíneas supramencionadas deverão constar da 

obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido neste Termo de Referência e no Edital de 

Licitação, seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, 

á no não cômputo dos pontos correspondentes. 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

CNPJ: 11.385.576/0001-30 

 

contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

Pregoeiro serão apreciados pela 

O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 

compete ao Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do 

.1.1. Comprovação da Equipe Técnica por meio do encaminhamento dos seguintes documentos: 

pessoal envolvido no planejamento, 

organização, execução, processamento e resultados finais do concurso público; 

Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão conter 

o público; 

 

Cópia autenticada da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Registro de 

Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente ou contrato de 

prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente. Admite-se, também, pré-contratos 

Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, declarando fazer parte da equipe técnico-

se pelas informações prestadas em seu currículo (mencionar do 

referido documento o nome da empresas e/ou instituição a qual faz parte). 

.2. Os documentos exigidos nas alíneas supramencionadas deverão constar da Proposta Técnica, 

obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido neste Termo de Referência e no Edital de 

Licitação, seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, 
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14.3. A definição dos pontos relativo a Equipe Técnica será realizada mediante o somatório das pontuações, 

respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes critérios:

 

14.3.1. Pontuação Mínima: 42 (quarenta e dois) pontos;

14.3.2. Pontuação Máxima: 80 (oitenta) pontos.

14.3.3. Quadro Descritivo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO

1
. 

B
a
n
ca

 E
xa

m
in

a
d
or

a Cinco Profissionais com experiência mínima de 05 
(cinco) anos de trabalho
concursos públicos ou similares para o setor público 
ou privado, a ser comprovada através a 
apresentação de atestado de participação na 
execução satisfatória dos referidos trabalhos. O 
atestado deverá ser emitido pela pessoa jurídica que
demandou o processo seletivo.

 

ITEM DESCRIÇÃO

2
. 

C
o
o
rd

e
n
a
d
or

 G
er

a
l 

Possuir no mínimo, 05 (cinco) anos de experiência 
na Coordenação de trabalhos 
concursos públicos, processos seletivos ou de 
vestibulares ou similares para o setor público ou 
privado, a ser comprovada através a apresentação 
de atestado de participação na execução satisfatória 
dos referidos trabalhos. O atestado dever
emitido pela pessoa jurídica que demandou o 
processo seletivo, no qual o profissional exerceu 
atividade/função de coordenador geral.

 

ITEM DESCRIÇÃO

3
. 

C
o
o
rd

e
n
a
d
o
r 

d
e
 P

o
lo

 Possuir no mínimo, 05 (cinco) anos de experiência 
na Coordenação de trabalhos de realização de 
concursos públicos, processos seletivos ou de 
vestibulares ou similares para o setor público ou 
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.3. A definição dos pontos relativo a Equipe Técnica será realizada mediante o somatório das pontuações, 

se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes critérios:

ontuação Mínima: 42 (quarenta e dois) pontos; 

.3.2. Pontuação Máxima: 80 (oitenta) pontos. 

DESCRIÇÃO FORMAÇÃO

Cinco Profissionais com experiência mínima de 05 
(cinco) anos de trabalhos em realização de 
concursos públicos ou similares para o setor público 
ou privado, a ser comprovada através a 
apresentação de atestado de participação na 
execução satisfatória dos referidos trabalhos. O 
atestado deverá ser emitido pela pessoa jurídica que 
demandou o processo seletivo.  

Doutorado 

Mestrado 

Pós-Graduação

Graduado 

DESCRIÇÃO FORMAÇÃO

Possuir no mínimo, 05 (cinco) anos de experiência 
na Coordenação de trabalhos de realização de 
concursos públicos, processos seletivos ou de 
vestibulares ou similares para o setor público ou 
privado, a ser comprovada através a apresentação 
de atestado de participação na execução satisfatória 
dos referidos trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que demandou o 
processo seletivo, no qual o profissional exerceu 
atividade/função de coordenador geral.  

Doutorado 

Mestrado 

Pós-Graduação

Graduado 

DESCRIÇÃO FORMAÇÃO

Possuir no mínimo, 05 (cinco) anos de experiência 
na Coordenação de trabalhos de realização de 
concursos públicos, processos seletivos ou de 
vestibulares ou similares para o setor público ou 

Doutorado 

Mestrado 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

CNPJ: 11.385.576/0001-30 

 

.3. A definição dos pontos relativo a Equipe Técnica será realizada mediante o somatório das pontuações, 

se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

FORMAÇÃO PONTOS  MÁXIMO  

 15,00 

60,00 

 10.00 

Graduação 5.00 

 2.00 

FORMAÇÃO PONTOS  MÁXIMO  

 10.00 

30,00 

 8.00 

Graduação 5.00 

 2.00 

FORMAÇÃO PONTOS  MÁXIMO  

 5.00 

15,00 

 3.00 
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privado, a ser comprovada através 
de atestado de participação na execução satisfatória 
dos referidos trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que demandou o 
processo seletivo, no qual o profissional exerceu 
atividade/função de coordenador geral.

 

ITEM DESCRIÇÃO

4
. 

E
q
u
ip

e
 d

e 
A

p
o
io

 

05 (cinco) profissionais com 
graduação plena, a ser 
comprovada mediante diploma 
de nível superior reconhecido 
pelo MEC e experiência na 
execução de trabalhos de 
realização de concursos 
públicos, processos seletivos 
e de vestibulares para o setor 
público ou privado, a ser 
comprovada através da 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 
trabalhos. O atestado deverá 
ser emitido pela pessoa 
jurídica que demandou o 
processo seletivo, no qual o 
profissional exerceu a 
atividade/função de equipe de 
apoio. 

5. Total de Pontos Para Equipe Técnica

 

NOTA: Os participantes da Equipe Técnica poderão pontuar em apenas uma titulação por profissional, a que 

for maior apresentada, sendo os itens: 

1. Banca Examinadora; 
2. Coordenador Geral; 
3. Coordenador; e, 
4. Equipe de Apoio. 
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privado, a ser comprovada através a apresentação 
de atestado de participação na execução satisfatória 
dos referidos trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que demandou o 
processo seletivo, no qual o profissional exerceu 
atividade/função de coordenador geral.  

Pós-Graduação

Graduado 

DESCRIÇÃO FORMAÇÃO PONTOS 

05 (cinco) profissionais com 
graduação plena, a ser 
comprovada mediante diploma 
de nível superior reconhecido 

experiência na 
execução de trabalhos de 
realização de concursos 
públicos, processos seletivos 
e de vestibulares para o setor 
público ou privado, a ser 
comprovada através da 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 

abalhos. O atestado deverá 
ser emitido pela pessoa 
jurídica que demandou o 
processo seletivo, no qual o 
profissional exerceu a 
atividade/função de equipe de 

Experiência 
acima de 5 
concursos 

0,50 

Experiência 
acima de 3 
concursos 

1,00 

Experiência 
até 3 

concursos. 
0,50 

5. Total de Pontos Para Equipe Técnica 

: Os participantes da Equipe Técnica poderão pontuar em apenas uma titulação por profissional, a que 

for maior apresentada, sendo os itens:  

Banca Examinadora;  
Geral;  

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

CNPJ: 11.385.576/0001-30 

 

Graduação 1.50 

 0.50 

PONTOS  MÁXIMO  

5,00 

110,00 

: Os participantes da Equipe Técnica poderão pontuar em apenas uma titulação por profissional, a que 
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14.4. A definição dos pontos relativo a Experiência da EMPRESA/INSTITUIÇÃO será realizada mediante o 

somatório das pontuações, respeitando

seguintes critérios: 

14.4.1. Pontuação Mínima: 55 (cinquenta e cinco) pontos;

14.4.2. Pontuação Máxima: 110 (cento e dez) pontos.

14.4.3. Quadro Descritivo: 

 

ITENS TIPOLOGIA DO 

01 

Concurso Público ou Proces
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 
do Distrito Federal. 

02 

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 
do Distrito Federal. 

03 

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 
do Distrito Federal. 

 

NOTAS: 
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.4. A definição dos pontos relativo a Experiência da EMPRESA/INSTITUIÇÃO será realizada mediante o 

somatório das pontuações, respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os 

.4.1. Pontuação Mínima: 55 (cinquenta e cinco) pontos; 

.4.2. Pontuação Máxima: 110 (cento e dez) pontos. 

TIPOLOGIA DO CONCURSO 
NÚMERO DE 
CANDIDATOS 

PONTOS POR 
CONCURSO

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 

 

De 5.000 a 
12.500 5,0

De 12.501 a 
20.000 10,0

Mais de 20.000 20,0

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 

 

De 5.000 a 
12.500 2,0

De 12.501 a 
20.000 8,0

Mais de 20.000 15,0

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 

 

De 5.000 a 
12.500 

1,5

De 12.501 a 
20.000 3,5

Mais de 20.000 5,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

CNPJ: 11.385.576/0001-30 

 

.4. A definição dos pontos relativo a Experiência da EMPRESA/INSTITUIÇÃO será realizada mediante o 

se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os 

PONTOS POR 
CONCURSO 

 

MÁXIMO 

 

5,0 

40 10,0 

20,0 

2,0 

25 8,0 

15,0 

1,5 

15 3,5 

5,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 80 
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1. Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de candidatos;

2. Serão considerados concursos públicos os process

inciso II da Constituição Federal;

3. A Comprovação de experiência em elaboração de provas, organização e processamento de 

resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público indican

instituição, número de candidatos inscritos no referido concurso e ano de realização por meio de 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, se fornecidos por pessoa 

jurídica de direito privado, os atestados deverão ter assin

 

14.5. A aferição da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA analisada será feita por meio do somatório dos pontos 

da EQUIPE TÉCNICA e da EXPERIÊNCIA DA EMPRESA, respeitando

estabelecidos neste Termo de Referência, conforme fórmula que segue:

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6. As empresas participantes deverão enviar envelopes fechados, com antecedência de 72 (setenta e 

duas) horas, contendo as propostas técnicas para análise e julgamento da Comissão do Concurso, 

designada pela Portaria nº 020/2018

Bosque, CEP 69.900-574. 

14.7. Serão considerados classificados e habilitados à fase de julgamento das Propostas Financeiras apenas 

os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada um dos itens relativos à 

EQUIPE TÉCNICA e a EXPERIÊNCIA DA EMPRESA.

 

NOTA = Nota da Proposta Técnica;
PT = Pontuação da Equipe Técnica;
PE = Pontuação da Experiência da Empresa; e,
20  = Divisor
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Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de candidatos;

Serão considerados concursos públicos os processos seletivos que atendam ao disposto no art. 37, 

inciso II da Constituição Federal; 

A Comprovação de experiência em elaboração de provas, organização e processamento de 

resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público indican

instituição, número de candidatos inscritos no referido concurso e ano de realização por meio de 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, se fornecidos por pessoa 

jurídica de direito privado, os atestados deverão ter assinatura com firma reconhecida em cartório.

.5. A aferição da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA analisada será feita por meio do somatório dos pontos 

da EQUIPE TÉCNICA e da EXPERIÊNCIA DA EMPRESA, respeitando-se os limites máximos e mínimos 

o de Referência, conforme fórmula que segue: 

14.6. As empresas participantes deverão enviar envelopes fechados, com antecedência de 72 (setenta e 

duas) horas, contendo as propostas técnicas para análise e julgamento da Comissão do Concurso, 

gnada pela Portaria nº 020/2018-CRF/AC, de 23/07/2018, no endereço Rua Maranhão III, nº 955, Bairro 

14.7. Serão considerados classificados e habilitados à fase de julgamento das Propostas Financeiras apenas 

atingido a pontuação mínima estabelecida para cada um dos itens relativos à 

EQUIPE TÉCNICA e a EXPERIÊNCIA DA EMPRESA. 

15 – DO CRONOGRAMA 

NOTA = (PT + PE) / 20 

Onde 

NOTA = Nota da Proposta Técnica; 
= Pontuação da Equipe Técnica; 
= Pontuação da Experiência da Empresa; e, 
= Divisor 

CRF/AC 
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Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de candidatos; 

os seletivos que atendam ao disposto no art. 37, 

A Comprovação de experiência em elaboração de provas, organização e processamento de 

resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público indicando 

instituição, número de candidatos inscritos no referido concurso e ano de realização por meio de 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, se fornecidos por pessoa 

atura com firma reconhecida em cartório. 

.5. A aferição da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA analisada será feita por meio do somatório dos pontos 

se os limites máximos e mínimos 

14.6. As empresas participantes deverão enviar envelopes fechados, com antecedência de 72 (setenta e 

duas) horas, contendo as propostas técnicas para análise e julgamento da Comissão do Concurso, 

CRF/AC, de 23/07/2018, no endereço Rua Maranhão III, nº 955, Bairro 

14.7. Serão considerados classificados e habilitados à fase de julgamento das Propostas Financeiras apenas 

atingido a pontuação mínima estabelecida para cada um dos itens relativos à 
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15.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as partes. Após a 

aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos, ocorridos 

independentemente da vontade das partes, será feita a compensação em número de dias de atraso.

 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRADA

16.1. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução do objetivo 

explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do Regulamento do concurso e, 

ainda, das disposições que se seguem:

16.1.1. Iniciar os serviços, objeto 

realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de publicação do seu extrato no 

órgão da Imprensa Oficial, apresentando:

A) Cronograma definitivo, a ser submetido à

onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso devem ser executadas;

B) Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia do Acre, 

discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente a elaboração de 

editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive portadores de deficiência e afrodescendentes, 

cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que comporã

critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e 

folhas de resposta, reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das 

provas, métodos de segurança a serem em

identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, divulgação dos 

resultados das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos recursos, serviços de 

informação e apoio aos candidatos.

 

16.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando disponíveis para 

tanto: pessoas, linha telefônica, correio

16.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando

indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua r

16.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo.

16.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto com o 

Conselho Regional de Farmácia do Acre.
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.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as partes. Após a 

cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos, ocorridos 

independentemente da vontade das partes, será feita a compensação em número de dias de atraso.

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRADA

lizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução do objetivo 

explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do Regulamento do concurso e, 

ainda, das disposições que se seguem: 

 do contrato, assim considerado como início da execução dos serviços a 

realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de publicação do seu extrato no 

órgão da Imprensa Oficial, apresentando: 

Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia do Acre, 

onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso devem ser executadas;

Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia do Acre, 

o e detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente a elaboração de 

editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive portadores de deficiência e afrodescendentes, 

cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que comporã

critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e 

folhas de resposta, reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das 

provas, métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das provas, para a 

identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, divulgação dos 

resultados das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos recursos, serviços de 

ndidatos. 

.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando disponíveis para 

tanto: pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, correspondência e outros.

.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgação, direta ou 

indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua r

.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo. 

.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto com o 

Conselho Regional de Farmácia do Acre. 
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.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as partes. Após a 

cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos, ocorridos 

independentemente da vontade das partes, será feita a compensação em número de dias de atraso. 

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRADA 

lizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução do objetivo 

explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do Regulamento do concurso e, 

do contrato, assim considerado como início da execução dos serviços a 

realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de publicação do seu extrato no 

apreciação do Conselho Regional de Farmácia do Acre, 

onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso devem ser executadas; 

Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia do Acre, 

o e detalhando todos os procedimentos a serem adotados relativamente a elaboração de 

editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive portadores de deficiência e afrodescendentes, 

cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que comporão a banca examinadora, 

critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e 

folhas de resposta, reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das 

pregados para a elaboração das provas, para a 

identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, divulgação dos 

resultados das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos recursos, serviços de 

.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando disponíveis para 

símile, internet, correspondência e outros. 

se pela divulgação, direta ou 

indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua realização. 

 

.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto com o 
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16.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas no 

formulário de inscrição. 

16.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser completo e 

atual. 

16.8. Disponibilizar escritório local no municípi

telefone, correio eletrônico a ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom andamento de certame.

16.8.1. Caso a empresa vencedora não possua escritório local, da mesma maneira, deverá se 

responsabilizar pelo bom andamento do certame.

16.9. Apresentar ao Conselho Regional de Farmácia do Acre, dentro dos prazos estabelecidos no 

cronograma acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no concurso.

16.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação. 

16.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato, correndo 

às expensas da contratada, as correspo

verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação.

16.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos relativos à alimentação, 

transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que 

venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos no obje

16.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Conselho Regional de Farmácia do Acre quanto aos 

procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas.

16.14. Assegurar todas as condições para que o Conselho

execução do contrato. 

16.15. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, arcando com 

todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa.

16.16. Caberá à contratada, dentre outros:

 

16.16.1. Deferir e indeferir as inscrições

16.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para concorrer 

a vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e com hipossufi

econômica; 

16.16.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições;

16.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;
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iais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas no 

.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser completo e 

.8. Disponibilizar escritório local no município de Rio Branco, capital do Estado do Acre, com internet, 

telefone, correio eletrônico a ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom andamento de certame.

.8.1. Caso a empresa vencedora não possua escritório local, da mesma maneira, deverá se 

onsabilizar pelo bom andamento do certame. 

.9. Apresentar ao Conselho Regional de Farmácia do Acre, dentro dos prazos estabelecidos no 

cronograma acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no concurso.

período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato, correndo 

às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, de serviços em que se 

verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação. 

.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

s demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos relativos à alimentação, 

transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que 

venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos no objeto do contrato.

.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Conselho Regional de Farmácia do Acre quanto aos 

procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas.

.14. Assegurar todas as condições para que o Conselho Regional de Farmácia do Acre fiscalize a 

se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, arcando com 

todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa. 

atada, dentre outros: 

.16.1. Deferir e indeferir as inscrições 

.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para concorrer 

a vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e com hipossufi

.16.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições; 

.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;
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iais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas no 

.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser completo e 

o de Rio Branco, capital do Estado do Acre, com internet, 

telefone, correio eletrônico a ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom andamento de certame. 

.8.1. Caso a empresa vencedora não possua escritório local, da mesma maneira, deverá se 

.9. Apresentar ao Conselho Regional de Farmácia do Acre, dentro dos prazos estabelecidos no 

cronograma acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no concurso. 

período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato, correndo 

ndentes despesas no todo ou em parte, de serviços em que se 

.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

s demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos relativos à alimentação, 

transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego do pessoal que 

to do contrato. 

.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Conselho Regional de Farmácia do Acre quanto aos 

procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas. 

Regional de Farmácia do Acre fiscalize a 

se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, arcando com 

.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para concorrer 

a vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e com hipossuficiência 

.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção; 
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16.16.5. Prestar informações sobre o certame;

16.16.6. Elaborar comunicados, formulários, 

16.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no concurso, 

mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando

pessoa que venha a ter envolvim

interno suficiente para manter a segurança da inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O 

processo de recebimento dos arquivos digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle 

inviolabilidade do seu conteúdo, de forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de 

cópia, total ou parcial, que venham a tornar pública as questões.

16.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das

Locação de espaço físico, organização, logística e todas as operações concernentes à aplicação das 

provas; 

16.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas objetiva, 

discursiva e a fase de títulos; 

16.16.10. Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do gabarito e do 

cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar recorrer.

16.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos 

16.16.12. Entregar o resultado de todas as provas ao Conselho Regional de Farmácia do Acre.

16.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais 

planilhas de todos os candidatos, bem como o exe

aplicadas no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da homologação do concurso 

público, podendo ser destruídas posteriormente.

16.16.14. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, dev

em 02 (dois) jornais de circulação estadual, com a frequência mínima de 01 (uma) vez por semana, a 

partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até o encerramento das inscrições;

16.16.15. Obedecer rigorosamente ao 

16.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos locais de 

prova durante toda a realização;

16.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de candidatos

portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas calculadoras e agendas 

eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, 

mensagens. 
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.16.5. Prestar informações sobre o certame; 

.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens; 

.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no concurso, 

mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando-o inacessível a toda e qualquer 

pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no processo, bem como mantendo processo 

interno suficiente para manter a segurança da inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O 

processo de recebimento dos arquivos digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle 

inviolabilidade do seu conteúdo, de forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de 

cópia, total ou parcial, que venham a tornar pública as questões. 

.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das

Locação de espaço físico, organização, logística e todas as operações concernentes à aplicação das 

.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas objetiva, 

 

Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do gabarito e do 

cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar recorrer.

.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos 

.16.12. Entregar o resultado de todas as provas ao Conselho Regional de Farmácia do Acre.

.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais 

planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e prático

aplicadas no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da homologação do concurso 

público, podendo ser destruídas posteriormente. 

.16.14. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo necessariamente fazê

em 02 (dois) jornais de circulação estadual, com a frequência mínima de 01 (uma) vez por semana, a 

partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até o encerramento das inscrições;

.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso; 

.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos locais de 

prova durante toda a realização; 

.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de candidatos

portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas calculadoras e agendas 

eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Pager, I-Pod, gravador ou qualquer outro receptor de 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

CNPJ: 11.385.576/0001-30 

 

.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no concurso, 

o inacessível a toda e qualquer 

ento direito ou indireto no processo, bem como mantendo processo 

interno suficiente para manter a segurança da inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O 

processo de recebimento dos arquivos digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de 

inviolabilidade do seu conteúdo, de forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de 

.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das provas; 

Locação de espaço físico, organização, logística e todas as operações concernentes à aplicação das 

.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas objetiva, 

Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do gabarito e do 

cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar recorrer. 

.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por candidatos. 

.16.12. Entregar o resultado de todas as provas ao Conselho Regional de Farmácia do Acre. 

.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais 

mplar das provas objetivas e prático-discursivas 

aplicadas no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da homologação do concurso 

endo necessariamente fazê-lo 

em 02 (dois) jornais de circulação estadual, com a frequência mínima de 01 (uma) vez por semana, a 

partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até o encerramento das inscrições; 

.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos locais de 

.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de candidatos 

portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas calculadoras e agendas 

Pod, gravador ou qualquer outro receptor de 
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17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos e membros do Conselho Regional de 

Farmácia do Acre, a qual competirá: 

17.1.1. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços e no caso de imperfe

17.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições estabelecidas no contrato;

17.1.3. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipu

estabelecido; 

17.1.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do 

contrato, a CONTRATANTE reserva

desta responsabilidade, exercer a m

17.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita execução do 

contrato. 

17.2. Competirá ainda ao Conselho Regional de Farmácia: Supervisionar a execução do contrato; aprovar 

Edital e homologar o concurso. 

 

18.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 5 (cinco) parcelas, de acordo 

com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização da etap

fatura/nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao seguinte cronograma 

de desembolso: 

18.1.1. 1ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

após a homologação das inscriç

18.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

após a divulgação do resultado das Provas de Conhecimentos Gerais (Objetiva e Discursiva);

18.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento

após o resultado final do Exame de Títulos;

18.1.4. 4ª Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

após a homologação e divulgação do resultado final do concurso

18.1.5. 5ª e última Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, com a elaboração e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, abordando todas as questões 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

cer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos e membros do Conselho Regional de 

 

.1.1. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;

.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições estabelecidas no contrato; 

.1.3. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipu

.1.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do 

contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo.

.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita execução do 

.2. Competirá ainda ao Conselho Regional de Farmácia: Supervisionar a execução do contrato; aprovar 

18 – DA FORMA PAGAMENTO 

.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 5 (cinco) parcelas, de acordo 

com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização da etap

fatura/nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao seguinte cronograma 

, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

após a homologação das inscrições; 

, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

após a divulgação do resultado das Provas de Conhecimentos Gerais (Objetiva e Discursiva);

, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

após o resultado final do Exame de Títulos; 

, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

após a homologação e divulgação do resultado final do concurso; 

, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, com a elaboração e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, abordando todas as questões 
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cer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos e membros do Conselho Regional de 

.1.1. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

ições, fixar prazo para Correção; 

.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

.1.3. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado, dentro do prazo 

.1.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do 

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

ais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo. 

.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita execução do 

.2. Competirá ainda ao Conselho Regional de Farmácia: Supervisionar a execução do contrato; aprovar o 

.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 5 (cinco) parcelas, de acordo 

com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização da etapa e 

fatura/nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao seguinte cronograma 

, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

após a divulgação do resultado das Provas de Conhecimentos Gerais (Objetiva e Discursiva); 

), calculada sobre o valor total do contrato, 

, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, com a elaboração e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, abordando todas as questões 
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relacionadas com o concurso público, desde o seu pla

finais. 

18.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, em moeda 

corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as

condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao 

devido ateste, que deverá ser efetuado pela Comissão de Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a 

apresentação dos documentos de cobrança acompanhada

• Certidão Negativa de Débito Municipal 

• Certidão Negativa de Débito Estadual 

• Certidão Conjunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União 

• Certidão Negativa de Débito INSS 

• Certidão Negativa de Débito FG

• Certidão Negativa de Débito Trabalhista 

 

19 –

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada se: 

19.1.1. A não execução total ou parcialmente qualquer das 

contratação; 

19.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.3. Fraudar na execução do contrato;

19.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

19.1.5. Cometer fraude fiscal; 

19.1.6. Não mantiver a proposta.

19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuíz

significativos para a Contratante;

19.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

19.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) 

inexecução total do objeto; 
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relacionadas com o concurso público, desde o seu planejamento até a divulgação dos resultados 

.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, em moeda 

corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as

condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao 

devido ateste, que deverá ser efetuado pela Comissão de Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a 

apresentação dos documentos de cobrança acompanhada das seguintes certidões de regularidade:

Certidão Negativa de Débito Municipal  

Certidão Negativa de Débito Estadual  

Certidão Conjunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União 

Certidão Negativa de Débito INSS  

Certidão Negativa de Débito FGTS  

Certidão Negativa de Débito Trabalhista  

– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

.1.1. A não execução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

se de modo inidôneo; 

 

.1.6. Não mantiver a proposta. 

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuíz

significativos para a Contratante; 

.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
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nejamento até a divulgação dos resultados 

.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, em moeda 

corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao 

devido ateste, que deverá ser efetuado pela Comissão de Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a 

das seguintes certidões de regularidade: 

Certidão Conjunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União  

.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

obrigações assumidas em decorrência da 

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

sobre o valor total do contrato, no caso de 
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19.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

19.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

19.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública c

descredenciamento no SICAF e CRC Acre pelo prazo de até cinco anos; 

19.2.7.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovi

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados;

19.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

19.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;

19.3.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, obser

8.666, de 1993. 

19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o

da proporcionalidade. 

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

– SICAF, responsável pelo cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou jurídicas que participam de 

licitações promovidas pelos órgãos/entidades do setor público.

 

 

 

20.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habili
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.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

ireito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública c

descredenciamento no SICAF e CRC Acre pelo prazo de até cinco anos;  

.2.7.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovi

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

.3.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

ssuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o

.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

SICAF, responsável pelo cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou jurídicas que participam de 

movidas pelos órgãos/entidades do setor público. 

20 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 
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.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

ireito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública com o consequente 

 

.2.7.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

.3.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

ssuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

á em processo administrativo que 

se o procedimento previsto na Lei nº 

.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

SICAF, responsável pelo cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou jurídicas que participam de 

.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

tação exigidos na licitação original; 
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sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato

 

21 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGN
 

21.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste 

para o endereço eletrônico compras@crfac.org.br, até as 19 horas, no horário oficial de Brasília

21.2.O Pregoeiro, auxiliado pelo setor 

horas.  

21.3.Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

21.4.Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao 

fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 

21.5.As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

eletrônico para os interessados.  

 

 

22.1.Ao Presidente do Conselho Regional de Farmácia 

ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá

diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fun

22.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

22.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa

cumprimento do contrato.  

22.3.É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 

de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

22.4.No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o 

alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua
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sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente 

o compras@crfac.org.br, até as 19 horas, no horário oficial de Brasília

, auxiliado pelo setor jurídico, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data 

sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 

As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

22 – DAS DISPÓSIÇÕES FINAIS 

Conselho Regional de Farmácia compete anular este Pregão 

ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 

diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.  

induz à do contrato.  

não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver

ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

CNPJ: 11.385.576/0001-30 

 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

AÇÃO AO EDITAL 

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 

mediante petição a ser enviada exclusivamente 

o compras@crfac.org.br, até as 19 horas, no horário oficial de Brasília-DF.  

, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

até 3 (três) dias úteis antes da data 

sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico compras@crfac.org.br.  

As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

Pregão por ilegalidade, de ofício 

lo inoportuno ou inconveniente 

não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  

poderá sanar erros ou falhas que não 

validade jurídica, mediante despacho 
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo

classificação e habilitação.  

22.4.1.Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na p

serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste 

22.5.Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

 

23.1. Sobre as regras do concurso a em

 

 

24.1. Acompanham este edital os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo da Proposta de Preços

Anexo III – Declaração de Inexistência de Fato Super

Anexo IV – Declaração que não emprega menor de 18 anos;

Anexo VI – Minuta de Contrato. 

 

Rio Branco/AC, 
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na p

serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas. 

23 – SOBRE O CONCURSO 

a empresa vencedora deverá seguir o Termo de Referência na í

24 – DOS ANEXOS 

Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Modelo da Proposta de Preços; 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

Declaração que não emprega menor de 18 anos; 

Rio Branco/AC, 10 de setembro de 2018. 

 

Elaborado por:  

Marciléia Vila Nova 

Pregoeira – CRF/AC  

Portaria nº 001/2018 
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lhes validade e eficácia para fins de 

Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles 

.  

Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.  

eguir o Termo de Referência na íntegra. 
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Processo Nº 031/2018 

Folha Nº 64 

Rubrica  



  

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Referência para contratação de serviços técnico

concurso público para provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de 

Farmácia do Acre – CRF/AC. 
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Termo de Referência para contratação de serviços técnico-especializados destinados à realização de 

ico para provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de 

 

JULHO 

2018
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especializados destinados à realização de 

ico para provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de 
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1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de serviços técnico

para provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre – CRF/AC, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, 

observadas as condições estabelecidas no presente Termo de Referência, conforme quadro 

abaixo: 

 

ITEM CARGO 

01 Farmacêutico(a) - Fiscal

02 Contador(a) 

03 Advogado(a) 

04  Auxiliar Administrativo

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 DA NECESSIDADE 

Justifica-se o Concurso objeto deste Termo de Referência considerando a expiração do prazo de 

validade do último concurso realizado pelo Conselho Regional de Farmácia em 13/06/2016 para o 

provimento de cargos efetivos, a existência de cargos

melhoria do atendimento dos membros do conselho e de toda a sociedade acriana.

2.2 CAMPO DE ATUAÇÃO

O campo de atuação do Conselho Regional de Farmácia, em sua plenitude, garantia da 

segurança da sociedade diante das a

atendia: 

1. 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) farmacêuticos;

2. 372 (trezentos e setenta e dois) técnicos de laboratórios;

3. 380 (trezentos e oitenta) empresas distribuidoras de medicamentos e farmácia

4. 22 Prefeituras: 
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Contratação de serviços técnico-especializados destinados à realização de concurso público 

to de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia 

CRF/AC, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, 

observadas as condições estabelecidas no presente Termo de Referência, conforme quadro 

VAGAS  
SALÁRIO 

INICIAL 

CADASTRO 
DE 

RESERVA

Fiscal 2 R$ 2.342,50 1 

2 R$ 2.342,50 1 

1 R$ 2.342,50 1 

 3 R$ 1.405,50 2 

se o Concurso objeto deste Termo de Referência considerando a expiração do prazo de 

validade do último concurso realizado pelo Conselho Regional de Farmácia em 13/06/2016 para o 

provimento de cargos efetivos, a existência de cargos vagos e tendo em vista a ampliação e 

melhoria do atendimento dos membros do conselho e de toda a sociedade acriana.

2.2 CAMPO DE ATUAÇÃO 

O campo de atuação do Conselho Regional de Farmácia, em sua plenitude, garantia da 

segurança da sociedade diante das atividades do profissional farmacêutico, até o ano de 2017, 

456 (quatrocentos e cinquenta e seis) farmacêuticos; 

372 (trezentos e setenta e dois) técnicos de laboratórios; 

380 (trezentos e oitenta) empresas distribuidoras de medicamentos e farmácia
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especializados destinados à realização de concurso público 

to de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia 

CRF/AC, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, 

observadas as condições estabelecidas no presente Termo de Referência, conforme quadro 

CADASTRO 

RESERVA 
ADMISSÃO 

1 

1 

- 

1 

se o Concurso objeto deste Termo de Referência considerando a expiração do prazo de 

validade do último concurso realizado pelo Conselho Regional de Farmácia em 13/06/2016 para o 

vagos e tendo em vista a ampliação e 

melhoria do atendimento dos membros do conselho e de toda a sociedade acriana. 

O campo de atuação do Conselho Regional de Farmácia, em sua plenitude, garantia da 

tividades do profissional farmacêutico, até o ano de 2017, 

380 (trezentos e oitenta) empresas distribuidoras de medicamentos e farmácias; 

Processo Nº 031/2018 

Folha Nº 66 

Rubrica  



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE 
 

 

 

a. Unidades Básicas de Saúdes 

b. Farmácias Centrais 

5. Estado: 

a. Hospitais; 

b. Clínicas; 

c. Unidades de Básicas de Saúde 

d. Unidades de Pronto Atendimento 

e. Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

6. Farmácias Centrais

Um campo de atuação que não para de crescer, incluindo aí, novos ingressos semestrais de 

farmacêuticos no mercado de trabalho egressos das universidades em nosso Estado.

2.3 DA LEGALIDADE 

O concurso aqui referenciado obedece a conformidade e determi

do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe que a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a 

ordem de classificação e o prazo d

público para imediato e futuro provimento dos cargos vagos e que vierem a vagar na estrutura 

prevista no Plano de Cargo, Carreira e Salário do CRF/AC. 

Ademais, a Portaria nº 020/2018

para o provimento das vagas existentes no quadro efetivo de pessoal compostas por membros e 

servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia do Acre e, também, considerando a 

importância do assunto, que en

supervisão e realização do certame, bem como a elaboração de questões de prova, aplicação, 

fiscalização, avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de resultados

2.4 DA NECESSIDADE 

A contratação de uma empresa para realizar as atividades de planejamento, coordenação, 

supervisão, execução do concurso público, elaboração de questões de prova, fiscalização e 

avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de resultado, faz nec

serem, essas atribuições, inerentes aos cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Conselho 
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Unidades Básicas de Saúdes - UBS; 

Farmácias Centrais - FC. 

Unidades de Básicas de Saúde - UBS; 

Unidades de Pronto Atendimento - UPAs; 

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados - URAPs;

Farmácias Centrais - FC. 

Um campo de atuação que não para de crescer, incluindo aí, novos ingressos semestrais de 

farmacêuticos no mercado de trabalho egressos das universidades em nosso Estado.

O concurso aqui referenciado obedece a conformidade e determinação legal prevista no inciso II 

do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe que a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a 

ordem de classificação e o prazo de sua validade, faz-se necessária a realização de concurso 

público para imediato e futuro provimento dos cargos vagos e que vierem a vagar na estrutura 

prevista no Plano de Cargo, Carreira e Salário do CRF/AC.  

Ademais, a Portaria nº 020/2018-CRF/AC, de 23/07/2018, que instituiu a Comissão de Concurso 

para o provimento das vagas existentes no quadro efetivo de pessoal compostas por membros e 

servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia do Acre e, também, considerando a 

importância do assunto, que envolve todos os atos necessários ao planejamento, coordenação, 

supervisão e realização do certame, bem como a elaboração de questões de prova, aplicação, 

fiscalização, avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de resultados

A contratação de uma empresa para realizar as atividades de planejamento, coordenação, 

supervisão, execução do concurso público, elaboração de questões de prova, fiscalização e 

avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de resultado, faz nec

serem, essas atribuições, inerentes aos cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Conselho 

CRF/AC 
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URAPs; 

Um campo de atuação que não para de crescer, incluindo aí, novos ingressos semestrais de 

farmacêuticos no mercado de trabalho egressos das universidades em nosso Estado. 

nação legal prevista no inciso II 

do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe que a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a 

se necessária a realização de concurso 

público para imediato e futuro provimento dos cargos vagos e que vierem a vagar na estrutura 

/07/2018, que instituiu a Comissão de Concurso 

para o provimento das vagas existentes no quadro efetivo de pessoal compostas por membros e 

servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia do Acre e, também, considerando a 

volve todos os atos necessários ao planejamento, coordenação, 

supervisão e realização do certame, bem como a elaboração de questões de prova, aplicação, 

fiscalização, avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de resultados 

A contratação de uma empresa para realizar as atividades de planejamento, coordenação, 

supervisão, execução do concurso público, elaboração de questões de prova, fiscalização e 

avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de resultado, faz necessário por não 

serem, essas atribuições, inerentes aos cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Conselho 
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Regional de Farmácia do Acre, sendo, portanto, necessário a contratação de entidade promotora 

especializada na realização de concursos públicos.

2.5 DO RISCO DA DESCONTINUIDADE DAS ATIVIDADES

 

O CRF/AC possui em seu quadro efetivo de pessoal apenas um farmacêutico fiscal para atender 

todo o campo de atuação e, quando da execução da escala de férias anual, há a paralização da 

atividade fiscalizadora. Também, o CRF/AC, não possui, em seu quadro efetivo, profissional 

contador para desempenhar as funções relativas à área de gestão contábil

 Assim, com fins de evitar a descontinuidade das atividades do Conselho Regional de Farmácia do 

Acre – CRF/AC, torna-se imprescindível a contratação de empresa para prestação de serviços 

especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e 

Títulos para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de Nível Super

Nível Médio, para a realização de certame mediante procedimento licitatório, por meio de uma das 

modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

 

3.1. Para seleção da proposta mais vantajosa para a administração, a 

Concorrência Pública, uma vez que a mesma proporcionará ampla participação com exigências 

mais rígidas para a fase de habilitação, dada a especificidade do objeto que exige serviços 

técnicos, consultivos, operacionais, por meio de p

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

 

4.1. Por se tratar de objeto com habilitação especial, o critério de aceitabilidade da proposta será 

do tipo Técnica e Preço. 

5. DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

 

5.1. A Proposta Técnica deverá apresentar os seguinte
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Regional de Farmácia do Acre, sendo, portanto, necessário a contratação de entidade promotora 

especializada na realização de concursos públicos. 

5 DO RISCO DA DESCONTINUIDADE DAS ATIVIDADES 

O CRF/AC possui em seu quadro efetivo de pessoal apenas um farmacêutico fiscal para atender 

todo o campo de atuação e, quando da execução da escala de férias anual, há a paralização da 

Também, o CRF/AC, não possui, em seu quadro efetivo, profissional 

contador para desempenhar as funções relativas à área de gestão contábil

Assim, com fins de evitar a descontinuidade das atividades do Conselho Regional de Farmácia do 

se imprescindível a contratação de empresa para prestação de serviços 

especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e 

Títulos para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de Nível Super

Nível Médio, para a realização de certame mediante procedimento licitatório, por meio de uma das 

modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

3.1. Para seleção da proposta mais vantajosa para a administração, a 

Concorrência Pública, uma vez que a mesma proporcionará ampla participação com exigências 

mais rígidas para a fase de habilitação, dada a especificidade do objeto que exige serviços 

técnicos, consultivos, operacionais, por meio de pessoal qualificado. 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. Por se tratar de objeto com habilitação especial, o critério de aceitabilidade da proposta será 

5. DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

5.1. A Proposta Técnica deverá apresentar os seguintes elementos: 

CRF/AC 
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Regional de Farmácia do Acre, sendo, portanto, necessário a contratação de entidade promotora 

O CRF/AC possui em seu quadro efetivo de pessoal apenas um farmacêutico fiscal para atender 

todo o campo de atuação e, quando da execução da escala de férias anual, há a paralização da 

Também, o CRF/AC, não possui, em seu quadro efetivo, profissional 

contador para desempenhar as funções relativas à área de gestão contábil-financeira. 

Assim, com fins de evitar a descontinuidade das atividades do Conselho Regional de Farmácia do 

se imprescindível a contratação de empresa para prestação de serviços 

especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e 

Títulos para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de Nível Superior e de 

Nível Médio, para a realização de certame mediante procedimento licitatório, por meio de uma das 

3.1. Para seleção da proposta mais vantajosa para a administração, a modalidade sugerida é a 

Concorrência Pública, uma vez que a mesma proporcionará ampla participação com exigências 

mais rígidas para a fase de habilitação, dada a especificidade do objeto que exige serviços 

4.1. Por se tratar de objeto com habilitação especial, o critério de aceitabilidade da proposta será 
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5.1.1. Comprovação da Equipe Técnica por meio do encaminhamento dos seguintes documentos:

f) Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica 

planejamento, organização, execução, processamento e resultados finais do concur

público; 

g) Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão 

conter identificação, escolaridade e experiência na realização de concurso público;

h) Cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos pontuados;

i) Cópia autenticada da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de 

Registro de Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa 

proponente ou contrato de prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente. 

Admite-se, também, pré

j) Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, declarando fazer parte da 

equipe técnico-administrativa e responsabilizando

currículo (mencionar do referido documento o nome da empresas e/ou instituição a qual 

faz parte). 

5.2. Os documentos exigidos nas alíneas supramencionadas deverão constar da Proposta 

Técnica, obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido ne

Referência e no Edital de Licitação, seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências 

e/ou omissões de itens, rasuras, emendas ou entrelinhas, implicará no não cômputo dos pontos 

correspondentes. 

5.3. A definição dos pontos relativo 

pontuações, respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes 

critérios: 

5.3.1. Pontuação Mínima: 42 (quarenta e dois) pontos;

5.3.2. Pontuação Máxima: 80 (oitenta) po

5.3.3. Quadro Descritivo: 
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5.1.1. Comprovação da Equipe Técnica por meio do encaminhamento dos seguintes documentos:

Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica 

planejamento, organização, execução, processamento e resultados finais do concur

Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão 

conter identificação, escolaridade e experiência na realização de concurso público;

Cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos pontuados;

Cópia autenticada da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de 

Registro de Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa 

proponente ou contrato de prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente. 

se, também, pré-contratos que formalizem disponibilidade profissional futura;

Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, declarando fazer parte da 

administrativa e responsabilizando-se pelas informações prestadas em seu 

currículo (mencionar do referido documento o nome da empresas e/ou instituição a qual 

5.2. Os documentos exigidos nas alíneas supramencionadas deverão constar da Proposta 

Técnica, obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido ne

Referência e no Edital de Licitação, seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências 

e/ou omissões de itens, rasuras, emendas ou entrelinhas, implicará no não cômputo dos pontos 

5.3. A definição dos pontos relativo a Equipe Técnica será realizada mediante o somatório das 

se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes 

5.3.1. Pontuação Mínima: 42 (quarenta e dois) pontos; 

5.3.2. Pontuação Máxima: 80 (oitenta) pontos. 
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5.1.1. Comprovação da Equipe Técnica por meio do encaminhamento dos seguintes documentos: 

Relação nominal dos componentes da Equipe Técnica - pessoal envolvido no 

planejamento, organização, execução, processamento e resultados finais do concurso 

Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais deverão 

conter identificação, escolaridade e experiência na realização de concurso público; 

Cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos pontuados; 

Cópia autenticada da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de 

Registro de Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa 

proponente ou contrato de prestação de serviços dos mesmos com a empresa proponente. 

contratos que formalizem disponibilidade profissional futura; 

Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, declarando fazer parte da 

se pelas informações prestadas em seu 

currículo (mencionar do referido documento o nome da empresas e/ou instituição a qual 

5.2. Os documentos exigidos nas alíneas supramencionadas deverão constar da Proposta 

Técnica, obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido neste Termo de 

Referência e no Edital de Licitação, seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências 

e/ou omissões de itens, rasuras, emendas ou entrelinhas, implicará no não cômputo dos pontos 

a Equipe Técnica será realizada mediante o somatório das 

se o limite de pontuação mínima, atribuída de acordo com os seguintes 
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ITEM DESCRIÇÃO

1
. 

B
a
n
ca

 E
xa

m
in

a
d
or

a 

Cinco Profissionais 
comexperiência mínima de 05 
(cinco) anos de trabalhos 

em realização de concursos 
públicos ou similares para o setor 
público ou privado, 
comprovada através a 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 
trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que 
demandou o processo seletivo.
  

 

ITEM DESCRIÇÃO

2
. 

C
o
o
rd

e
n
a
d
or

 G
er

a
l 

Possuir no mínimo, 05 (cinco) 
anos de experiência na 
Coordenação de trabalhos de 
realização de concursos públicos, 
processos seletivos ou de 
vestibulares ou simil
setor público ou privado, a ser 
comprovada através a 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 
trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que 
demandou o processo seletivo, no 
qual o profissional exerceu 
atividade/função de coordenador 
geral.  
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DESCRIÇÃO FORMAÇÃO PONTOS 

Cinco Profissionais 
comexperiência mínima de 05 
(cinco) anos de trabalhos  

em realização de concursos 
públicos ou similares para o setor 
público ou privado, a ser 
comprovada através a 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 
trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que 
demandou o processo seletivo.

Doutorado 15,00

Mestrado 10.00

Pós-
Graduação 

5.00

Graduado 2.00

DESCRIÇÃO FORMAÇÃO PONTOS 

Possuir no mínimo, 05 (cinco) 
anos de experiência na 
Coordenação de trabalhos de 
realização de concursos públicos, 
processos seletivos ou de 
vestibulares ou similares para o 
setor público ou privado, a ser 
comprovada através a 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 
trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que 
demandou o processo seletivo, no 

ssional exerceu 
atividade/função de coordenador 

Doutorado 10.00

Mestrado 8.00

Pós-
Graduação 

5.00

Graduado 2.00
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PONTOS  MÁXIMO  

15,00 

60,00 

10.00 

5.00 

2.00 

PONTOS  MÁXIMO  

10.00 

30,00 

8.00 

5.00 

2.00 
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ITEM DESCRIÇÃO

3
. 

C
o
o
rd

e
n
a
d
or

 d
e 

P
o
lo

 

Possuir no mínimo, 05 (cinco) 
anos de experiência na
Coordenação de trabalhos de 
realização de concursos públicos, 
processos seletivos ou de 
vestibulares ou similares para o 
setor público ou privado, a ser 
comprovada através a 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 
trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que 
demandou o processo seletivo, no 
qual o profissional exerceu 
atividade/função de coordenador 
geral.  

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO

4
. 

E
q
u
ip

e
 d

e 
A

p
o
io

 

05 (cinco) profissionais com 
graduação plena, a ser 
comprovada mediante diploma de 
nível superior reconhecido pelo 
MEC e experiência na execução 
de trabalhos de realização de 
concursos públicos, process
seletivos e de vestibulares para o 
setor público ou privado, a ser 
comprovada através da 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 
trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que 
demandou o process
qual o profissional exerceu a 
atividade/função de equipe de 
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DESCRIÇÃO FORMAÇÃO PONTOS 

Possuir no mínimo, 05 (cinco) 
anos de experiência na 
Coordenação de trabalhos de 
realização de concursos públicos, 
processos seletivos ou de 
vestibulares ou similares para o 
setor público ou privado, a ser 
comprovada através a 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 
rabalhos. O atestado deverá ser 

emitido pela pessoa jurídica que 
demandou o processo seletivo, no 
qual o profissional exerceu 
atividade/função de coordenador 

Doutorado 5.00

Mestrado 3.00

Pós-
Graduação 

1.50

Graduado 0.50

ESCRIÇÃO FORMAÇÃO PONTOS 

05 (cinco) profissionais com 
graduação plena, a ser 
comprovada mediante diploma de 
nível superior reconhecido pelo 
MEC e experiência na execução 
de trabalhos de realização de 
concursos públicos, processos 
seletivos e de vestibulares para o 
setor público ou privado, a ser 
comprovada através da 
apresentação de atestado de 
participação na execução 
satisfatória dos referidos 
trabalhos. O atestado deverá ser 
emitido pela pessoa jurídica que 
demandou o processo seletivo, no 
qual o profissional exerceu a 
atividade/função de equipe de 

Experiência 
acima de 5 
concursos 

0,50

Experiência 
acima de 3 
concursos 

1,00

Experiência 
até 3 

concursos. 
0,50
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PONTOS  MÁXIMO  

5.00 

15,00 

3.00 

1.50 

0.50 

PONTOS  MÁXIMO  

0,50 

5,00 

1,00 

0,50 
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apoio. 

5. Total de Pontos Para Equipe Técnica

 

NOTA: Os participantes da Equipe Técnica poderão pontuar em apenas uma titulação por 

profissional, a que for maior apresentada, sendo os itens: 

4. Banca Examinadora; 

5. Coordenador Geral; 

6. Coordenador; e,

4. Equipe de Apoio.

5.4. A definição dos pontos relativo

mediante o somatório das pontuações, respeitando

acordo com os seguintes critérios:

5.4.1. Pontuação Mínima: 55 (cinquenta e cinco) pontos;

5.4.2. Pontuação Máxima: 110 (cento e dez) pontos.

5.4.3. Quadro Descritivo: 

ITENS TIPOLOGIA DO 

01 

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às ár
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 
do Distrito Federal. 

02 

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 
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5. Total de Pontos Para Equipe Técnica 

: Os participantes da Equipe Técnica poderão pontuar em apenas uma titulação por 

profissional, a que for maior apresentada, sendo os itens:  

Banca Examinadora;  

Coordenador Geral;  

Coordenador; e, 

4. Equipe de Apoio. 

5.4. A definição dos pontos relativo a Experiência da EMPRESA/INSTITUIÇÃO será realizada 

mediante o somatório das pontuações, respeitando-se o limite de pontuação mínima, atribuída de 

acordo com os seguintes critérios: 

5.4.1. Pontuação Mínima: 55 (cinquenta e cinco) pontos; 

Máxima: 110 (cento e dez) pontos. 

TIPOLOGIA DO CONCURSO 
NÚMERO DE 
CANDIDATOS 

PONTOS POR 
CONCURSO

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 

 

De 5.000 a 
12.500 5,0

De 12.501 a 
20.000 10,0

Mais de 20.000 20,0

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 

el Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 

De 5.000 a 
12.500 2,0

De 12.501 a 
20.000 8,0

CRF/AC 
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110,00 

: Os participantes da Equipe Técnica poderão pontuar em apenas uma titulação por 

a Experiência da EMPRESA/INSTITUIÇÃO será realizada 

se o limite de pontuação mínima, atribuída de 

PONTOS POR 
CONCURSO 

MÁXIMO 

 

5,0 40 

10,0  

20,0  

2,0 25 

8,0  
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do Distrito Federal. 

03 

Concurso Público ou Processo 
Seletivo congênere para cargo 
público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 
do Distrito Federal. 

 

NOTAS: 

4. Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de candidatos;

5. Serão considerados concursos públicos os processos seletivos que atendam ao disposto 

no art. 37, inciso II da Constituição Federal;

6. A Comprovação de experiência em elaboração de provas, organização e processamento 

de resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público 

indicando instituição, número de candidatos inscritos no referido concurso e ano de 

realização por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, os atestados deverão ter 

assinatura com firma reconhecida em cartório.

5.5. A aferição da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA an

dos pontos da EQUIPE TÉCNICA e da EXPERIÊNCIA DA EMPRESA, respeitando

máximos e mínimos estabelecidos neste Termo de Referência, conforme fórmula que segue:

 

 

 

 

 

 

NOTA = Nota da Proposta Técnica;
PT = Pontuação da Equipe Técnica
PE = Pontuação da Experiência da Empresa
20 = Divisor
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Mais de 20.000 15,0

Concurso Público ou Processo 
etivo congênere para cargo 

público de nível Superior e nível 
Médio específico às áreas de 
abrangência e atuação de instituições 
Públicas dos Estados, Municípios ou 

 

De 5.000 a 
12.500 

1,5

De 12.501 a  

20.000 
3,5

Mais de 20.000 5,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA

Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de candidatos;

Serão considerados concursos públicos os processos seletivos que atendam ao disposto 

no art. 37, inciso II da Constituição Federal; 

mprovação de experiência em elaboração de provas, organização e processamento 

de resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público 

indicando instituição, número de candidatos inscritos no referido concurso e ano de 

por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, os atestados deverão ter 

assinatura com firma reconhecida em cartório. 

5.5. A aferição da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA analisada será feita por meio do somatório 

dos pontos da EQUIPE TÉCNICA e da EXPERIÊNCIA DA EMPRESA, respeitando

máximos e mínimos estabelecidos neste Termo de Referência, conforme fórmula que segue:

NOTA = (PT + PE) / 20 

Onde 

NOTA = Nota da Proposta Técnica; 
= Pontuação da Equipe Técnica; 
= Pontuação da Experiência da Empresa; e, 
= Divisor 

CRF/AC 
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15,0  

1,5 15 

3,5  

5,0  

PONTUAÇÃO MÁXIMA 80 

Cada atestado valerá uma única vez, sendo avaliado pelo maior número de candidatos; 

Serão considerados concursos públicos os processos seletivos que atendam ao disposto 

mprovação de experiência em elaboração de provas, organização e processamento 

de resultados em concurso público, processo seletivo para cargo ou emprego público 

indicando instituição, número de candidatos inscritos no referido concurso e ano de 

por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, os atestados deverão ter 

alisada será feita por meio do somatório 

dos pontos da EQUIPE TÉCNICA e da EXPERIÊNCIA DA EMPRESA, respeitando-se os limites 

máximos e mínimos estabelecidos neste Termo de Referência, conforme fórmula que segue: 
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5.6. As empresas participantes 

(setenta e duas) horas, contendo as propostas técnicas para análise e julgamento da Comissão 

do Concurso, designada pela Portaria nº 020/2018

Maranhão III, nº 955, Bairro Bosque, CEP 69.900

5.7. Serão considerados classificados e habilitados à fase de julgamento das Propostas 

Financeiras apenas os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada 

um dos itens relativos à EQUIPE TÉCNIC

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

6.1. As Empresas licitantes deverão apresentar proposta financeira informando valor unitário e 

global, baseando-se na média de 5.000 (cinco mil) inscritos e de acordo com o objeto, 

consignando claramente o preço final relativo ao objeto licitado, expressa com apenas duas casas 

após a vírgula, em reais, datada, assinada, contendo a razão social da empresa, número do 

CNPJ, endereço e telefone.

6.1.1 Para efeito da disputa de lances poderá ser apresentado

decimais, de acordo com o sistema do comprasnet, devendo a proposta final vencedora 

vim expressa apenas com duas casas após a vírgula.

6.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados

da data da sua apresentação.

6.3. Os licitantes deverão elaborar a sua Proposta de Preços com base na quantidade total 

estimada de inscritos, demonstrando os valores unitários, expressando

(reais e centavos), em duas casas decimais, n

6.4. As Propostas Financeiras serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, 

sendo atribuída a Nota Financeira em função da seguinte formula:
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5.6. As empresas participantes deverão enviar envelopes fechados, com antecedência de 72 

(setenta e duas) horas, contendo as propostas técnicas para análise e julgamento da Comissão 

do Concurso, designada pela Portaria nº 020/2018-CRF/AC, de 23/07/2018, no endereço Rua 

955, Bairro Bosque, CEP 69.900-574. 

5.7. Serão considerados classificados e habilitados à fase de julgamento das Propostas 

Financeiras apenas os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada 

um dos itens relativos à EQUIPE TÉCNICA e a EXPERIÊNCIA DA EMPRESA.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. As Empresas licitantes deverão apresentar proposta financeira informando valor unitário e 

se na média de 5.000 (cinco mil) inscritos e de acordo com o objeto, 

nte o preço final relativo ao objeto licitado, expressa com apenas duas casas 

após a vírgula, em reais, datada, assinada, contendo a razão social da empresa, número do 

CNPJ, endereço e telefone. 

Para efeito da disputa de lances poderá ser apresentado

decimais, de acordo com o sistema do comprasnet, devendo a proposta final vencedora 

vim expressa apenas com duas casas após a vírgula. 

6.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados

da data da sua apresentação. 

6.3. Os licitantes deverão elaborar a sua Proposta de Preços com base na quantidade total 

estimada de inscritos, demonstrando os valores unitários, expressando

(reais e centavos), em duas casas decimais, não se admitindo propostas alternativas.

6.4. As Propostas Financeiras serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, 

sendo atribuída a Nota Financeira em função da seguinte formula: 

NF = ( MP  x 10 ) / P 

Onde 
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deverão enviar envelopes fechados, com antecedência de 72 

(setenta e duas) horas, contendo as propostas técnicas para análise e julgamento da Comissão 

CRF/AC, de 23/07/2018, no endereço Rua 

5.7. Serão considerados classificados e habilitados à fase de julgamento das Propostas 

Financeiras apenas os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada 

A e a EXPERIÊNCIA DA EMPRESA. 

6.1. As Empresas licitantes deverão apresentar proposta financeira informando valor unitário e 

se na média de 5.000 (cinco mil) inscritos e de acordo com o objeto, 

nte o preço final relativo ao objeto licitado, expressa com apenas duas casas 

após a vírgula, em reais, datada, assinada, contendo a razão social da empresa, número do 

Para efeito da disputa de lances poderá ser apresentado até 04 (quatro) casas 

decimais, de acordo com o sistema do comprasnet, devendo a proposta final vencedora 

6.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados 

6.3. Os licitantes deverão elaborar a sua Proposta de Preços com base na quantidade total 

estimada de inscritos, demonstrando os valores unitários, expressando-os em moeda nacional 

ão se admitindo propostas alternativas. 

6.4. As Propostas Financeiras serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, 
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6.5. Na formulação da proposta, ocorrendo di

expresso por extenso, será levado em conta este último.

6.6. Entende-se que no valor global dos serviços cotados na Proposta de Preços estão inclusos 

todos os custos e despesas decorrentes de salário, encar

transportes de qualquer natureza, materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de 

qualquer natureza e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel 

cumprimento do objeto. 

6.7. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, tornando

dos documentos apresentados.

6.8. Serão desclassificadas as proposta

de Referência e do Edital de Licitação ou que consignarem valor global superiores aos valores 

consignados neste Termo de Referência e no Edital de Licitação ou, ainda, com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto da licitação.

6.9. A classificação final dos proponentes far

valorizações da Proposta Técnica (peso 70) e da Proposta de Preço (peso 30) através da seguinte 

fórmula: 

 

 

 

NF = Nota Financeira
MP  = Menor Preço das Pro
P  = Preço da Proposta Financeira Analisada

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE - CRF/AC

 
Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 
CEP 69.900-574 (68) 3224
CNPJ: 11.385.576/0001-30

 

6.5. Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o 

expresso por extenso, será levado em conta este último. 

se que no valor global dos serviços cotados na Proposta de Preços estão inclusos 

todos os custos e despesas decorrentes de salário, encargos sociais, previdenciário e trabalhista, 

transportes de qualquer natureza, materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de 

qualquer natureza e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel 

7. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados. 

6.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências do Termo 

de Referência e do Edital de Licitação ou que consignarem valor global superiores aos valores 

consignados neste Termo de Referência e no Edital de Licitação ou, ainda, com preços 

íveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

to da licitação. 

6.9. A classificação final dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada (MP) das 

valorizações da Proposta Técnica (peso 70) e da Proposta de Preço (peso 30) através da seguinte 

Onde 

Nota Financeira; 
Preço das Propostas Financeiras Apresentadas;
da Proposta Financeira Analisada;  

MPF =( (NPT x 70) + (NF x 30) ) / 100 
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vergência entre o preço por item em algarismo e o 

se que no valor global dos serviços cotados na Proposta de Preços estão inclusos 

gos sociais, previdenciário e trabalhista, 

transportes de qualquer natureza, materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de 

qualquer natureza e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel 

7. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 

o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

s que não atenderem às condições e exigências do Termo 

de Referência e do Edital de Licitação ou que consignarem valor global superiores aos valores 

consignados neste Termo de Referência e no Edital de Licitação ou, ainda, com preços 

íveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

á de acordo com a média ponderada (MP) das 

valorizações da Proposta Técnica (peso 70) e da Proposta de Preço (peso 30) através da seguinte 

postas Financeiras Apresentadas; 

Processo Nº 031/2018 

Folha Nº 75 

Rubrica  



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. Será considerada ven

Referência e do Edital de Licitação e obtiver a maior pontuação apurada pela Média Ponderada 

Final definida acima. 

6.11. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos ap

de acordo com os critérios previstos neste Termo de Referência e no Edital de Licitação.

 

7. DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO

 

7.1. A licitante vencedora deverá realizar reunião inicial com a Comissão do Concurso, no pra

máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de publicação do extrato do contrato no Diário 

Oficial do Estado do Acre, oportunidade em que serão apresentadas as regras que disciplinarão o 

concurso, bem como todos os instrumentos normativos, conteú

demais informações que deverão ser usadas para compor o edital e o documento de 

planejamento. 

7.2. A instituição contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, 

contados da data de realização da 

submetida à apreciação da Comissão do Concurso, assim como o descritivo do planejamento de 

sua realização, a ser definido conforme normas regulamentadoras pertinentes à espécie, 

discriminando todos os prazos em que as etapas do concurso deverão ser executadas e demais 

aspectos necessários, não podendo ultrapassar o limite de 60 (sessenta dias). Após a realização 

de eventuais ajustes, a Comissão avaliará a nova versão para que seja viabilizado o co

período de inscrição, dando início ao processo seletivo.

MPF 
NPT 
NF 
70 
30 
100 = Divisor
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6.10. Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Termo de 

Referência e do Edital de Licitação e obtiver a maior pontuação apurada pela Média Ponderada 

6.11. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos ap

de acordo com os critérios previstos neste Termo de Referência e no Edital de Licitação.

7. DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO

7.1. A licitante vencedora deverá realizar reunião inicial com a Comissão do Concurso, no pra

máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de publicação do extrato do contrato no Diário 

Oficial do Estado do Acre, oportunidade em que serão apresentadas as regras que disciplinarão o 

concurso, bem como todos os instrumentos normativos, conteúdos, regras de inscrição, isenção e 

demais informações que deverão ser usadas para compor o edital e o documento de 

7.2. A instituição contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, 

contados da data de realização da reunião inicial, a minuta do edital do concurso, a qual será 

submetida à apreciação da Comissão do Concurso, assim como o descritivo do planejamento de 

sua realização, a ser definido conforme normas regulamentadoras pertinentes à espécie, 

os os prazos em que as etapas do concurso deverão ser executadas e demais 

aspectos necessários, não podendo ultrapassar o limite de 60 (sessenta dias). Após a realização 

de eventuais ajustes, a Comissão avaliará a nova versão para que seja viabilizado o co

período de inscrição, dando início ao processo seletivo. 

 = Média Ponderada Final 
 = Nota da Proposta Técnica 

 = Nota Financeira 
 = Peso Atribuído à Proposta Técnica 
 = Peso Atribuído à Proposta Financeira

100 = Divisor 
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cedora a licitante que atender a todas as condições do Termo de 

Referência e do Edital de Licitação e obtiver a maior pontuação apurada pela Média Ponderada 

6.11. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados na MPF, 

de acordo com os critérios previstos neste Termo de Referência e no Edital de Licitação. 

7. DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

7.1. A licitante vencedora deverá realizar reunião inicial com a Comissão do Concurso, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de publicação do extrato do contrato no Diário 

Oficial do Estado do Acre, oportunidade em que serão apresentadas as regras que disciplinarão o 

dos, regras de inscrição, isenção e 

demais informações que deverão ser usadas para compor o edital e o documento de 

7.2. A instituição contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, 

reunião inicial, a minuta do edital do concurso, a qual será 

submetida à apreciação da Comissão do Concurso, assim como o descritivo do planejamento de 

sua realização, a ser definido conforme normas regulamentadoras pertinentes à espécie, 

os os prazos em que as etapas do concurso deverão ser executadas e demais 

aspectos necessários, não podendo ultrapassar o limite de 60 (sessenta dias). Após a realização 

de eventuais ajustes, a Comissão avaliará a nova versão para que seja viabilizado o começo do 

= Peso Atribuído à Proposta Financeira 
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7.3. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada, o qual deverá ser 

aprovado previamente pelo Conselho Regional de Farmácia do Acre e comporá o edital de 

abertura. 

7.4. A segurança do evento, bem como o sigilo necessário nas fases de preparação, será de 

responsabilidade da contratada, sem prejuízo que a contratante diligencie com órgãos da 

segurança pública em reforço.

8. DOS EDITAIS E DA DIVULGAÇÃO

 

8.1. Todos os editais deverão ser submetidos a apreciação da Contratante, a qual providenciará a 

publicação de todos os atos necessários ao regular desenvolvimento do concurso, em especial os 

relacionados: 

8.1.1. Abertura das inscrições;

8.1.2. Convocação para todas as etap

8.1.3. Resultados finais das provas;

8.1.4. Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos;

8.1.5. Resultado da análise dos pedidos de isenção das inscrições;

8.1.6. Convocação

deficiência; 

8.1.7. Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos; e

8.1.8. Resultado final.

8.2. Nos editais do concurso constarão expressamente o nome dos membros da banca 

examinadora, com a publicação ampla de todos os atos administrativos do certame.

8.3. A contratada também fará as publicações aqui referidas no seu sítio eletrônico de 

acompanhamento do concurso.

 

9. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS

 

9.1. Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que possuam 

infraestrutura adequada para permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade de 
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7.3. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada, o qual deverá ser 

aprovado previamente pelo Conselho Regional de Farmácia do Acre e comporá o edital de 

4. A segurança do evento, bem como o sigilo necessário nas fases de preparação, será de 

responsabilidade da contratada, sem prejuízo que a contratante diligencie com órgãos da 

segurança pública em reforço. 

8. DOS EDITAIS E DA DIVULGAÇÃO 

ais deverão ser submetidos a apreciação da Contratante, a qual providenciará a 

publicação de todos os atos necessários ao regular desenvolvimento do concurso, em especial os 

8.1.1. Abertura das inscrições; 

8.1.2. Convocação para todas as etapas do concurso; 

8.1.3. Resultados finais das provas; 

8.1.4. Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos; 

8.1.5. Resultado da análise dos pedidos de isenção das inscrições;

Convocação para inspeção médica dos 

. Divulgação dos resultados da avaliação dos recursos; e 

8.1.8. Resultado final. 

8.2. Nos editais do concurso constarão expressamente o nome dos membros da banca 

examinadora, com a publicação ampla de todos os atos administrativos do certame.

tada também fará as publicações aqui referidas no seu sítio eletrônico de 

acompanhamento do concurso. 

9. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 

9.1. Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que possuam 

para permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade de 
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7.3. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada, o qual deverá ser 

aprovado previamente pelo Conselho Regional de Farmácia do Acre e comporá o edital de 

4. A segurança do evento, bem como o sigilo necessário nas fases de preparação, será de 

responsabilidade da contratada, sem prejuízo que a contratante diligencie com órgãos da 

ais deverão ser submetidos a apreciação da Contratante, a qual providenciará a 

publicação de todos os atos necessários ao regular desenvolvimento do concurso, em especial os 

8.1.5. Resultado da análise dos pedidos de isenção das inscrições; 

 candidatos com 

8.2. Nos editais do concurso constarão expressamente o nome dos membros da banca 

examinadora, com a publicação ampla de todos os atos administrativos do certame. 

tada também fará as publicações aqui referidas no seu sítio eletrônico de 

9.1. Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que possuam 

para permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade de 
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acesso, inclusive para candidatos com deficiência, e sinalização para orientar a movimentação 

dos candidatos no dia das provas.

9.2. Os locais indicados para a aplicação das provas devem 

candidatos, submetidos à Comissão do Conselho Regional de Farmácia do Acre, com endereço 

completo de cada local, para avaliação quanto ao aspecto de localização e acesso, considerando

se a utilização de transporte colet

ou mais locais indicados e solicitar nova indicação.

9.3. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive adaptados a 

necessidades especiais bebedouros coletivos, 

9.4. Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para lactantes.

10. DAS ETAPAS 

 

10.1. O Concurso Público compreenderá das seguintes etapas:

 

10.1.1. 1ª Etapa - Provas objetivas 

(quarenta) questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

10.1.2. 2ª Etapa - 

classificatório; 

10.1.3. 3ª - Etapa –

 

10.2. As 02 (duas) primeiras etapas serão realizadas em um único local, dia e horário.

10.3. Os horários para aplicação das provas devem considerar:

 

A) Manhã: Nível Superior (Especialidades: Farmácia, Ciências Co

B) Tarde: Nível Médio.

11. DAS PROVAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS

11.1. As provas objetivas e discursivas serão realizadas simultaneamente para todos os cargos e 

deverão conter questões inéditas que serão elaboradas pela banca examinadora, prev

designada pela contratada, altamente especializadas e responsáveis pela avaliação do 

conhecimento e habilidades dos candidatos, abrangendo as capacidades de compreensão, 
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acesso, inclusive para candidatos com deficiência, e sinalização para orientar a movimentação 

dos candidatos no dia das provas. 

9.2. Os locais indicados para a aplicação das provas devem ser, antes de confirmados juntos aos 

candidatos, submetidos à Comissão do Conselho Regional de Farmácia do Acre, com endereço 

completo de cada local, para avaliação quanto ao aspecto de localização e acesso, considerando

se a utilização de transporte coletivo pelos candidatos, sendo facultado à Contratante recusar um 

ou mais locais indicados e solicitar nova indicação. 

9.3. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive adaptados a 

necessidades especiais bebedouros coletivos, iluminação e ventilação adequada.

9.4. Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para lactantes.

10.1. O Concurso Público compreenderá das seguintes etapas: 

Provas objetivas - com 20 (vinte) questões de conhecimentos gerais e 40 

(quarenta) questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

 Provas discursivas – Dissertação, a qual terá caráter eliminatório e 

 Avaliação de títulos - caráter classificatório. 

10.2. As 02 (duas) primeiras etapas serão realizadas em um único local, dia e horário.

10.3. Os horários para aplicação das provas devem considerar: 

Manhã: Nível Superior (Especialidades: Farmácia, Ciências Contábeis e Direito);

Tarde: Nível Médio. 

11. DAS PROVAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS 

11.1. As provas objetivas e discursivas serão realizadas simultaneamente para todos os cargos e 

deverão conter questões inéditas que serão elaboradas pela banca examinadora, prev

designada pela contratada, altamente especializadas e responsáveis pela avaliação do 

conhecimento e habilidades dos candidatos, abrangendo as capacidades de compreensão, 
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acesso, inclusive para candidatos com deficiência, e sinalização para orientar a movimentação 

ser, antes de confirmados juntos aos 

candidatos, submetidos à Comissão do Conselho Regional de Farmácia do Acre, com endereço 

completo de cada local, para avaliação quanto ao aspecto de localização e acesso, considerando-

ivo pelos candidatos, sendo facultado à Contratante recusar um 

9.3. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive adaptados a 

iluminação e ventilação adequada. 

9.4. Em cada local de prova deve haver, pelo menos, uma sala específica para lactantes. 

tões de conhecimentos gerais e 40 

(quarenta) questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório; 

Dissertação, a qual terá caráter eliminatório e 

 

10.2. As 02 (duas) primeiras etapas serão realizadas em um único local, dia e horário. 

ntábeis e Direito); 

11.1. As provas objetivas e discursivas serão realizadas simultaneamente para todos os cargos e 

deverão conter questões inéditas que serão elaboradas pela banca examinadora, previamente 

designada pela contratada, altamente especializadas e responsáveis pela avaliação do 

conhecimento e habilidades dos candidatos, abrangendo as capacidades de compreensão, 
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aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar 

memorização e a qualidade sobre a quantidade.

11.2. As provas objetivas deverão ter 60 (sessenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, e 

uma dissertação. 

11.3. A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos com defic

no formulário de inscrição. 

11.4. Os membros das bancas devem elaborar, de forma isolada, as questões de modo a 

assegurar que nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado.

11.5. As questões elaboradas deverão ser su

profissionais distintos da banca de elaboração, para verificação da correta formulação das 

questões. 

11.6. A contratada deverá comparar os gabaritos fornecidos pela banca de elaboração com os 

gabaritos da banca de críticos e, em caso de divergências, a banca de elaboração deverá 

reformular a questão. 

11.7. As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o seu embaralhamento 

aleatório, por sistema de processamento computadorizado, de modo a permitir, n

(três) tipos de gabaritos diversificados para cada cargo.

11.8. Deverá ser adotado mecanismo de segurança de identificação do candidato que permita à 

contratada, no momento da convocação para a posse, a análise e emissão de laudo técnico para 

comprovar se o candidato é o mesmo que realizou a prova.

11.9. As folhas de respostas das questões das provas objetivas e da prova discursiva deverão ser 

personalizadas e identificadas por meio do mecanismo de segurança.

11.10. As folhas de respostas das qu

sistema de correção e avaliação por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados.

11.11. O preenchimento e a assinatura do candidato da folha de respostas serão feitos, 

obrigatoriamente, à tinta. 

11.12. O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em 

impressora de alto desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a legibilidade, 

utilizando no corpo do texto uma fonte de, no mínimo, dez pontos.

11.13. A correção das provas discursivas deverá obedecer a critérios de imparcialidade e de 

impessoalidade, inclusive com o processo de não identificação dos candidatos.
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aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar 

memorização e a qualidade sobre a quantidade. 

11.2. As provas objetivas deverão ter 60 (sessenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, e 

11.3. A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos com defic

 

11.4. Os membros das bancas devem elaborar, de forma isolada, as questões de modo a 

assegurar que nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado.

11.5. As questões elaboradas deverão ser submetidas a uma banca de críticos composta por 

profissionais distintos da banca de elaboração, para verificação da correta formulação das 

11.6. A contratada deverá comparar os gabaritos fornecidos pela banca de elaboração com os 

de críticos e, em caso de divergências, a banca de elaboração deverá 

11.7. As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o seu embaralhamento 

aleatório, por sistema de processamento computadorizado, de modo a permitir, n

(três) tipos de gabaritos diversificados para cada cargo. 

11.8. Deverá ser adotado mecanismo de segurança de identificação do candidato que permita à 

contratada, no momento da convocação para a posse, a análise e emissão de laudo técnico para 

omprovar se o candidato é o mesmo que realizou a prova. 

11.9. As folhas de respostas das questões das provas objetivas e da prova discursiva deverão ser 

personalizadas e identificadas por meio do mecanismo de segurança. 

11.10. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser adequadas ao 

sistema de correção e avaliação por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados.

11.11. O preenchimento e a assinatura do candidato da folha de respostas serão feitos, 

11.12. O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em 

impressora de alto desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a legibilidade, 

utilizando no corpo do texto uma fonte de, no mínimo, dez pontos. 

A correção das provas discursivas deverá obedecer a critérios de imparcialidade e de 

impessoalidade, inclusive com o processo de não identificação dos candidatos.

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

30 

 

aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar a reflexão sobre a 

11.2. As provas objetivas deverão ter 60 (sessenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, e 

11.3. A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos com deficiência, indicados 

11.4. Os membros das bancas devem elaborar, de forma isolada, as questões de modo a 

assegurar que nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado. 

bmetidas a uma banca de críticos composta por 

profissionais distintos da banca de elaboração, para verificação da correta formulação das 

11.6. A contratada deverá comparar os gabaritos fornecidos pela banca de elaboração com os 

de críticos e, em caso de divergências, a banca de elaboração deverá 

11.7. As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o seu embaralhamento 

aleatório, por sistema de processamento computadorizado, de modo a permitir, no mínimo, 3 

11.8. Deverá ser adotado mecanismo de segurança de identificação do candidato que permita à 

contratada, no momento da convocação para a posse, a análise e emissão de laudo técnico para 

11.9. As folhas de respostas das questões das provas objetivas e da prova discursiva deverão ser 

 

estões das provas objetivas deverão ser adequadas ao 

sistema de correção e avaliação por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados. 

11.11. O preenchimento e a assinatura do candidato da folha de respostas serão feitos, 

11.12. O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em 

impressora de alto desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a legibilidade, 

A correção das provas discursivas deverá obedecer a critérios de imparcialidade e de 

impessoalidade, inclusive com o processo de não identificação dos candidatos. 
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11.14. Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções 

necessárias à realização da prova.

11.15. A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de questões, 

produzidos em quantidade suficiente às necessidades do concurso público.

11.16. Todo material impresso deve ser produzido em p

acesso restrito à equipe da contratada, vedado qualquer meio de comunicação externo.

11.17. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados nos endereços eletrônicos da 

contratada e do Conselho Regional de 

definida. 

 

12. DO PESSOAL 

 

12.1. Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de 

compromisso a fim de garantir o sigilo em cada etapa do concurso e declarar que não tem 

conhecimento da participação de parentes, até o terceiro grau, no certame e não possuir qualquer 

vínculo profissional com instituições que ofereçam cursos preparatórios para concursos.

12.2. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente q

atendimento aos candidatos, em cada etapa do concurso.

12.3. Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos instrumentos 

de avaliação, inclusive com treinamento específico para proceder à identificação dos candi

12.4. A contratada deverá dimensionar e disponibilizar as equipes para aplicação das provas, 

compondo-a com a seguinte estrutura mínima:

 

12.4.1. Fiscais em número suficiente, proporcional ao número de inscritos, sendo, no 

mínimo, 02 (dois) por sala

12.4.2. 01 (um) fiscal para cada banheiro, munido de detector de metal;

12.4.3. Fiscais em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao 

bebedouro; 

12.4.4. Fiscais em número suficiente para recebimento de aparelhos eletrônicos;

12.4.5.  01 (um) médico para cada local de prova;

12.4.6. Serventes em número suficiente para cada local de prova;
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11.14. Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções 

cessárias à realização da prova. 

11.15. A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de questões, 

produzidos em quantidade suficiente às necessidades do concurso público.

11.16. Todo material impresso deve ser produzido em parque gráfico próprio ou contratado, com 

acesso restrito à equipe da contratada, vedado qualquer meio de comunicação externo.

11.17. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados nos endereços eletrônicos da 

contratada e do Conselho Regional de Farmácia do Acre, conforme data a ser oportunamente 

12.1. Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de 

compromisso a fim de garantir o sigilo em cada etapa do concurso e declarar que não tem 

da participação de parentes, até o terceiro grau, no certame e não possuir qualquer 

vínculo profissional com instituições que ofereçam cursos preparatórios para concursos.

12.2. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente q

atendimento aos candidatos, em cada etapa do concurso. 

12.3. Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos instrumentos 

de avaliação, inclusive com treinamento específico para proceder à identificação dos candi

12.4. A contratada deverá dimensionar e disponibilizar as equipes para aplicação das provas, 

a com a seguinte estrutura mínima: 

12.4.1. Fiscais em número suficiente, proporcional ao número de inscritos, sendo, no 

mínimo, 02 (dois) por sala; 

12.4.2. 01 (um) fiscal para cada banheiro, munido de detector de metal;

12.4.3. Fiscais em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao 

12.4.4. Fiscais em número suficiente para recebimento de aparelhos eletrônicos;

01 (um) médico para cada local de prova; 

12.4.6. Serventes em número suficiente para cada local de prova;
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11.14. Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções 

11.15. A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de questões, 

produzidos em quantidade suficiente às necessidades do concurso público. 

arque gráfico próprio ou contratado, com 

acesso restrito à equipe da contratada, vedado qualquer meio de comunicação externo. 

11.17. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados nos endereços eletrônicos da 

Farmácia do Acre, conforme data a ser oportunamente 

12.1. Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de 

compromisso a fim de garantir o sigilo em cada etapa do concurso e declarar que não tem 

da participação de parentes, até o terceiro grau, no certame e não possuir qualquer 

vínculo profissional com instituições que ofereçam cursos preparatórios para concursos. 

12.2. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que garanta o 

12.3. Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos instrumentos 

de avaliação, inclusive com treinamento específico para proceder à identificação dos candidatos. 

12.4. A contratada deverá dimensionar e disponibilizar as equipes para aplicação das provas, 

12.4.1. Fiscais em número suficiente, proporcional ao número de inscritos, sendo, no 

12.4.2. 01 (um) fiscal para cada banheiro, munido de detector de metal; 

12.4.3. Fiscais em número suficiente para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao 

12.4.4. Fiscais em número suficiente para recebimento de aparelhos eletrônicos; 

12.4.6. Serventes em número suficiente para cada local de prova; 
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12.4.7. Seguranças em número suficiente para cada local de prova;

12.4.8. 01 (um) coordenador por local de prova;

 

12.4.9. 01 (um) coordenador gera

a Comissão do Concurso, a partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até a 

homologação do concurso.

 

12.5. As salas de aplicação de concurso não poderão comportar mais de 40 alunos po

12.6. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do concurso, para 

fins de elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos 

necessários. 

12.7. O Conselho Regional de Farmácia do Acre se 

membro proposto pela licitante, aceitando

apresentar lista nominativa destes profissionais.

12.8. Caso não haja aceitação dos membros inicialmente indica

contratada deverá providenciar a sua substituição no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Havendo aceite, os nomes dos membros deverão ser divulgados no sítio institucional da licitante 

vencedora. 

13. DOS MECANISMOS DE SEGURA

 

13.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso 

restrito, vedado qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não 

conectados às redes interna e externa.

13.2. Os cadernos de provas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em envelopes de 

plástico opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente seguro da instituição 

contratada, com antecedência de 01 (um) dia da aplicação das provas.

13.3. O local de impressão das provas deverá ser filmado 24 (vinte e quatro) horas, devendo os 

arquivos de filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência cronológica, até que 

ocorra a homologação do concurso.

13.4. O material de aplicação das provas deverá estar acond

inviolável, devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte para os locais das provas, 
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12.4.7. Seguranças em número suficiente para cada local de prova;

12.4.8. 01 (um) coordenador por local de prova; 

12.4.9. 01 (um) coordenador geral de prova que represente a instituição contratada perante 

a Comissão do Concurso, a partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até a 

homologação do concurso. 

12.5. As salas de aplicação de concurso não poderão comportar mais de 40 alunos po

12.6. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do concurso, para 

fins de elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos 

12.7. O Conselho Regional de Farmácia do Acre se reserva o direito de avaliar o currículo de cada 

membro proposto pela licitante, aceitando-o ou não, total ou parcialmente, devendo a contratada 

apresentar lista nominativa destes profissionais. 

12.8. Caso não haja aceitação dos membros inicialmente indicados, total ou parcialmente, a 

contratada deverá providenciar a sua substituição no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Havendo aceite, os nomes dos membros deverão ser divulgados no sítio institucional da licitante 

13. DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA 

13.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso 

restrito, vedado qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não 

conectados às redes interna e externa. 

vas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em envelopes de 

plástico opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente seguro da instituição 

contratada, com antecedência de 01 (um) dia da aplicação das provas.

ão das provas deverá ser filmado 24 (vinte e quatro) horas, devendo os 

arquivos de filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência cronológica, até que 

ocorra a homologação do concurso. 

13.4. O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona 

inviolável, devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte para os locais das provas, 
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12.4.7. Seguranças em número suficiente para cada local de prova; 

l de prova que represente a instituição contratada perante 

a Comissão do Concurso, a partir da publicação do Edital de Abertura de Inscrições até a 

12.5. As salas de aplicação de concurso não poderão comportar mais de 40 alunos por sala. 

12.6. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do concurso, para 

fins de elaboração de editais, comunicados, instruções aos candidatos e demais documentos 

reserva o direito de avaliar o currículo de cada 

o ou não, total ou parcialmente, devendo a contratada 

dos, total ou parcialmente, a 

contratada deverá providenciar a sua substituição no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Havendo aceite, os nomes dos membros deverão ser divulgados no sítio institucional da licitante 

13.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso 

restrito, vedado qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados computadores não 

vas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em envelopes de 

plástico opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente seguro da instituição 

contratada, com antecedência de 01 (um) dia da aplicação das provas. 

ão das provas deverá ser filmado 24 (vinte e quatro) horas, devendo os 

arquivos de filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência cronológica, até que 

icionado em malotes de lona 

inviolável, devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte para os locais das provas, 
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devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da 

aplicação das provas. 

13.5. Deverá ser proibido, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos portando 

qualquer tipo de equipamento eletrônico.

13.6. A contratada deverá utilizar detectores de metais nas salas de aula, onde os objetos 

eletrônicos deverão ser guardados em sacos plásticos 

13.7. A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto sigilo e 

segurança em todas as etapas do certame, desde a elaboração das questões de provas até a 

homologação dos resultados finais do concurso.

13.8. O Conselho Regional de Farmácia do Acre poderá realizar diligência, antes da assinatura do 

contrato, para verificar a capacidade técnico

14. DO CRONOGRAMA 

 

14.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecid

partes. Após a aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no 

cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da vontade das partes, será feita a 

compensação em número de dias de atraso.

15. DO ATENDIMENTO E 

 

15.1. Deverá ser assegurada a total transparência, lisura, impessoalidade e objetividade na 

realização de todas as etapas do concurso

15.2. A contratada deverá colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de atendimento, a

fim de orientá-los em todas as etapas do concurso, por meio de e

carta ou pessoalmente, sem qualquer cobrança pelas informações prestadas aos candidatos;

15.3. Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser r

1 (um) dia útil. 

15.4. A contratada deverá encaminhar cartão de convocação para a realização das provas a todos 

os candidatos inscritos, contendo: nome, número do documento de identidade, local de realização 

das provas, número de inscrição, característica da vaga (ampla concorrência ou reservada a 

portadores de deficiência e afrodescendentes) e o cargo correspondente.
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devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da 

, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos portando 

qualquer tipo de equipamento eletrônico. 

13.6. A contratada deverá utilizar detectores de metais nas salas de aula, onde os objetos 

eletrônicos deverão ser guardados em sacos plásticos lacrados e identificados.

13.7. A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto sigilo e 

segurança em todas as etapas do certame, desde a elaboração das questões de provas até a 

homologação dos resultados finais do concurso. 

3.8. O Conselho Regional de Farmácia do Acre poderá realizar diligência, antes da assinatura do 

contrato, para verificar a capacidade técnico-operacional da instituição.

14.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecid

partes. Após a aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no 

cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da vontade das partes, será feita a 

compensação em número de dias de atraso. 

15. DO ATENDIMENTO E GARANTIAS AOS CANDIDATOS 

15.1. Deverá ser assegurada a total transparência, lisura, impessoalidade e objetividade na 

realização de todas as etapas do concurso. 

15.2. A contratada deverá colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de atendimento, a

los em todas as etapas do concurso, por meio de e-mail, fax, telefone (call center), 

carta ou pessoalmente, sem qualquer cobrança pelas informações prestadas aos candidatos;

15.3. Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em, no máximo, 

15.4. A contratada deverá encaminhar cartão de convocação para a realização das provas a todos 

os candidatos inscritos, contendo: nome, número do documento de identidade, local de realização 

inscrição, característica da vaga (ampla concorrência ou reservada a 

portadores de deficiência e afrodescendentes) e o cargo correspondente.
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devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da 

, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos portando 

13.6. A contratada deverá utilizar detectores de metais nas salas de aula, onde os objetos 

lacrados e identificados. 

13.7. A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto sigilo e 

segurança em todas as etapas do certame, desde a elaboração das questões de provas até a 

3.8. O Conselho Regional de Farmácia do Acre poderá realizar diligência, antes da assinatura do 

operacional da instituição. 

14.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as 

partes. Após a aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no 

cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da vontade das partes, será feita a 

15.1. Deverá ser assegurada a total transparência, lisura, impessoalidade e objetividade na 

15.2. A contratada deverá colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de atendimento, a 

mail, fax, telefone (call center), 

carta ou pessoalmente, sem qualquer cobrança pelas informações prestadas aos candidatos; 

espondidos em, no máximo, 

15.4. A contratada deverá encaminhar cartão de convocação para a realização das provas a todos 

os candidatos inscritos, contendo: nome, número do documento de identidade, local de realização 

inscrição, característica da vaga (ampla concorrência ou reservada a 

portadores de deficiência e afrodescendentes) e o cargo correspondente. 
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15.5. Os cartões deverão ser encaminhados por meio dos correios e a comunicação da remessa 

deve ser por e-mail, caso conste na ficha de inscrição.

 

15.6. Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas por 

número de inscrição, CPF ou RG de candidato, permitindo obter informações idênticas às contidas 

no cartão de que trata o item 15.4

15.7. Será garantido o direito à mulher de proceder à amamentação, com lactente de até seis 

meses, em espaço adequado com uma acompanhante, que permanecerá com a criança durante a 

feitura da prova, sendo que o tempo despendido para amamentação seja compe

realização da prova em igual período

15.8. Deverá ser mantida a garantia de tratamento diferenciado aos candidatos com deficiência, 

tais como: viabilização dos instrumentos, pessoas e prazos necessários à realização das provas, 

prorrogando-se o tempo da prova de acordo com a dificuldade demonstrada, se for o caso;

16. DO DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, ENCARGOS, 

IMPOSTOS E OUTROS 

 

16.1. A contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de 

apoio, de coordenação e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao concurso, de 

postagem de comunicados, de taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras 

despesas. 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 

17.1. A contratada deverá 

responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou 

por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao conc

17.2. A interposição de recursos dar

eletrônico da contratada, protocolado na sede da Contratada ou no local de sua representação.

17.3. As situações nas quais será admitido recurso 

contratada em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia do Acre.

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE - CRF/AC

 
Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 
CEP 69.900-574 (68) 3224
CNPJ: 11.385.576/0001-30

 

15.5. Os cartões deverão ser encaminhados por meio dos correios e a comunicação da remessa 

o conste na ficha de inscrição. 

15.6. Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas por 

número de inscrição, CPF ou RG de candidato, permitindo obter informações idênticas às contidas 

no cartão de que trata o item 15.4. 

15.7. Será garantido o direito à mulher de proceder à amamentação, com lactente de até seis 

meses, em espaço adequado com uma acompanhante, que permanecerá com a criança durante a 

feitura da prova, sendo que o tempo despendido para amamentação seja compe

realização da prova em igual período. 

15.8. Deverá ser mantida a garantia de tratamento diferenciado aos candidatos com deficiência, 

tais como: viabilização dos instrumentos, pessoas e prazos necessários à realização das provas, 

se o tempo da prova de acordo com a dificuldade demonstrada, se for o caso;

16. DO DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, ENCARGOS, 

16.1. A contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de 

oio, de coordenação e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao concurso, de 

postagem de comunicados, de taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e 

responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou 

por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao conc

17.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no endereço 

eletrônico da contratada, protocolado na sede da Contratada ou no local de sua representação.

17.3. As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela 

contratada em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia do Acre.
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15.5. Os cartões deverão ser encaminhados por meio dos correios e a comunicação da remessa 

15.6. Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas por 

número de inscrição, CPF ou RG de candidato, permitindo obter informações idênticas às contidas 

15.7. Será garantido o direito à mulher de proceder à amamentação, com lactente de até seis 

meses, em espaço adequado com uma acompanhante, que permanecerá com a criança durante a 

feitura da prova, sendo que o tempo despendido para amamentação seja compensado durante a 

15.8. Deverá ser mantida a garantia de tratamento diferenciado aos candidatos com deficiência, 

tais como: viabilização dos instrumentos, pessoas e prazos necessários à realização das provas, 

se o tempo da prova de acordo com a dificuldade demonstrada, se for o caso; 

16. DO DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, ENCARGOS, 

16.1. A contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de 

oio, de coordenação e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao concurso, de 

postagem de comunicados, de taxas e tarifas bancárias, bem como encargos e impostos e outras 

dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e 

responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos ou 

por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público. 

á por meio de formulário próprio, disponível no endereço 

eletrônico da contratada, protocolado na sede da Contratada ou no local de sua representação. 

serão oportunamente definidas pela 

contratada em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia do Acre. 
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18. DOS RESULTADOS 

 

18.1. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente ao Conselho Regional 

de Farmácia do Acre as listagens de can

vias, impressas e em meio magnético, compatível com a plataforma Windows, conforme 

discriminado a seguir: 

 

A) Habilitados, em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, nome, 

número do documento de identidade e classificação;

B) Habilitados, em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos dados da lista 

anterior; 

C) Lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo 

número de inscrição, nome, número do

de pontos e classificação;

D) Listas individuais dos portadores de deficiência e afrodescendentes habilitados em ordem 

alfabética, por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de 

identidade e classificação;

E) Listas individuais dos portadores de deficiência e afrodescendentes habilitados em ordem 

classificatória, por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de 

identidade e classificação;

F) Relação dos candidatos habilitad

telefone e e-mail; 

G) Estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados.

 

18.2. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou CPF, 

deverão ser disponibilizados no en

Farmácia do Acre. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

19.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos e membros do Conselho Regional 

de Farmácia do Acre, a qual competirá:
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18.1. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente ao Conselho Regional 

de Farmácia do Acre as listagens de candidatos, com os resultados das provas, em 02 (duas) 

impressas e em meio magnético, compatível com a plataforma Windows, conforme 

Habilitados, em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, nome, 

mento de identidade e classificação; 

Habilitados, em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos dados da lista 

Lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo 

número de inscrição, nome, número do documento de identidade, notas das provas, total 

de pontos e classificação; 

Listas individuais dos portadores de deficiência e afrodescendentes habilitados em ordem 

alfabética, por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de 

de e classificação; 

Listas individuais dos portadores de deficiência e afrodescendentes habilitados em ordem 

classificatória, por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de 

identidade e classificação; 

Relação dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem alfabética, com endereço, 

Estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados. 

18.2. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou CPF, 

deverão ser disponibilizados no endereço eletrônico da contratada e do Conselho Regional de 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos e membros do Conselho Regional 

de Farmácia do Acre, a qual competirá: 
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18.1. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente ao Conselho Regional 

didatos, com os resultados das provas, em 02 (duas) 

impressas e em meio magnético, compatível com a plataforma Windows, conforme 

Habilitados, em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, nome, 

Habilitados, em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos dados da lista 

Lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética contendo 

documento de identidade, notas das provas, total 

Listas individuais dos portadores de deficiência e afrodescendentes habilitados em ordem 

alfabética, por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de 

Listas individuais dos portadores de deficiência e afrodescendentes habilitados em ordem 

classificatória, por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de 

os, por cargo, em ordem alfabética, com endereço, 

18.2. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou CPF, 

dereço eletrônico da contratada e do Conselho Regional de 

19.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos e membros do Conselho Regional 
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19.1.1. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;

19.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições estabelecidas no contrato;

19.1.3. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado, dentro do 

prazo estabelecido; 

19.1.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do 

contrato, a CONTRATANTE reserva

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo.

19.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita ex

contrato. 

19.2. Competirá ainda ao Conselho Regional de Farmácia: Supervisionar a execução do contrato; 

aprovar o Edital e homologar o concurso.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

20.1. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a 

do objetivo explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do 

Regulamento do concurso e, ainda, das disposições que se seguem:

 

20.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como 

serviços a realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de 

publicação do seu extrato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando:

 

C) Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de 

do Acre, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso 

devem ser executadas;

D) Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, discriminando e detalhando todos os procedimento

relativamente a elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive 

portadores de deficiência e afrodescendentes, cadastramento dos candidatos, seleção dos 

profissionais que comporão a banca examinadora, critérios par
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omunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;

19.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

das normas e condições estabelecidas no contrato; 

19.1.3. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado, dentro do 

19.1.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do 

a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo.

19.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita ex

19.2. Competirá ainda ao Conselho Regional de Farmácia: Supervisionar a execução do contrato; 

aprovar o Edital e homologar o concurso. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução 

do objetivo explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do 

Regulamento do concurso e, ainda, das disposições que se seguem: 

20.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como 

serviços a realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de 

publicação do seu extrato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando:

Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de 

do Acre, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso 

devem ser executadas; 

Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, discriminando e detalhando todos os procedimento

relativamente a elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive 

portadores de deficiência e afrodescendentes, cadastramento dos candidatos, seleção dos 

profissionais que comporão a banca examinadora, critérios par
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omunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção; 

19.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

 

19.1.3. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado, dentro do 

19.1.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do 

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o mesmo. 

19.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita execução do 

19.2. Competirá ainda ao Conselho Regional de Farmácia: Supervisionar a execução do contrato; 

completa e efetiva consecução 

do objetivo explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do 

20.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução dos 

serviços a realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de 

publicação do seu extrato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando: 

Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso 

Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados 

relativamente a elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive 

portadores de deficiência e afrodescendentes, cadastramento dos candidatos, seleção dos 

profissionais que comporão a banca examinadora, critérios para elaboração de conteúdos 
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e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, 

reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das provas, 

métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das prova

identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, 

divulgação dos resultados 

recursos, serviços de informação e apoio aos candidatos.

 

20.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando 

disponíveis para tanto: pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e

correspondência e outros. 

20.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando

direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua 

realização. 

20.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo.

20.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto 

com o Conselho Regional de Farmácia do Acre.

20.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de n

no formulário de inscrição. 

20.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser 

completo e atual. 

20.8. Disponibilizar escritório local no município de Rio Branco, capital do Estado d

internet, telefone, correio eletrônico a ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom 

andamento de certame. 

20.8.1. Caso a empresa vencedora não possua escritório local, da mesma maneira, deverá 

se responsabilizar pelo bom andamento do ce

20.9. Apresentar ao Conselho Regional de Farmácia do Acre, dentro dos prazos estabelecidos no 

cronograma acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no 

concurso. 

20.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, tod

qualificação exigidas para a contratação.
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e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, 

reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das provas, 

métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das prova

identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, 

divulgação dos resultados das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos 

recursos, serviços de informação e apoio aos candidatos. 

ndimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando 

disponíveis para tanto: pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e

 

20.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando

direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua 

eis pela instauração e condução do processo seletivo.

20.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto 

com o Conselho Regional de Farmácia do Acre. 

20.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas 

 

20.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser 

20.8. Disponibilizar escritório local no município de Rio Branco, capital do Estado d

internet, telefone, correio eletrônico a ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom 

20.8.1. Caso a empresa vencedora não possua escritório local, da mesma maneira, deverá 

se responsabilizar pelo bom andamento do certame. 

20.9. Apresentar ao Conselho Regional de Farmácia do Acre, dentro dos prazos estabelecidos no 

cronograma acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no 

20.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação. 
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e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, 

reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das provas, 

métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das provas, para a 

identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, 

das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos 

ndimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando 

disponíveis para tanto: pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, 

20.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgação, 

direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua 

eis pela instauração e condução do processo seletivo. 

20.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto 

ecessidades especiais, indicadas 

20.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser 

20.8. Disponibilizar escritório local no município de Rio Branco, capital do Estado do Acre, com 

internet, telefone, correio eletrônico a ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom 

20.8.1. Caso a empresa vencedora não possua escritório local, da mesma maneira, deverá 

20.9. Apresentar ao Conselho Regional de Farmácia do Acre, dentro dos prazos estabelecidos no 

cronograma acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no 

as as condições de habilitação e 
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20.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do 

contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte

de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação.

20.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos,

relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos 

no objeto do contrato. 

20.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Conselho Regional de Farmácia do Acre quanto 

aos procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas.

20.14. Assegurar todas as condições para que o Conselho Regional de Farmácia do Acre fisca

a execução do contrato. 

20.15. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, 

arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa.

20.16. Caberá à contratada, dentre outros:

20.16.1. Deferir e indeferir as inscrições

20.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para 

concorrer a vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e 

com hipossuficiência econômica;

20.16.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições;

20.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;

20.16.5. Prestar informações sobre o certame;

20.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens;

20.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no 

concurso, mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando

inacessível a toda e qualquer pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no 

processo, bem como mantendo processo interno suficiente para manter a segurança da 

inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento dos arquivos 

digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu 

conteúdo, de forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total 

ou parcial, que venham a tornar pública as questões.

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE - CRF/AC

 
Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 
CEP 69.900-574 (68) 3224
CNPJ: 11.385.576/0001-30

 

20.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do 

contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte

de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação.

20.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos,

relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos 

prévia e expressa aprovação do Conselho Regional de Farmácia do Acre quanto 

aos procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas.

20.14. Assegurar todas as condições para que o Conselho Regional de Farmácia do Acre fisca

se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, 

arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa.

20.16. Caberá à contratada, dentre outros: 

rir e indeferir as inscrições 

20.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para 

concorrer a vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e 

com hipossuficiência econômica; 

s documentos de confirmação de inscrições; 

20.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;

20.16.5. Prestar informações sobre o certame; 

20.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens;

rar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no 

concurso, mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando

inacessível a toda e qualquer pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no 

bem como mantendo processo interno suficiente para manter a segurança da 

inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento dos arquivos 

digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu 

e forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total 

ou parcial, que venham a tornar pública as questões. 
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20.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do 

contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, 

de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação. 

20.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos 

relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos 

prévia e expressa aprovação do Conselho Regional de Farmácia do Acre quanto 

aos procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas. 

20.14. Assegurar todas as condições para que o Conselho Regional de Farmácia do Acre fiscalize 

se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, 

arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa. 

20.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para 

concorrer a vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e 

20.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção; 

20.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens; 

rar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no 

concurso, mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando-o 

inacessível a toda e qualquer pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no 

bem como mantendo processo interno suficiente para manter a segurança da 

inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento dos arquivos 

digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu 

e forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total 
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20.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das 

provas; Locação de espaço físico, or

concernentes à aplicação das provas;

20.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas 

objetiva, discursiva e a fase de títulos;

20.16.10. Assegurar vista da prova individualiz

gabarito e do cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar 

recorrer. 

20.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por 

candidatos. 

20.16.12. Entregar o

Acre. 

20.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e 

as demais planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e 

prático-discursivas aplicadas no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

homologação do concurso público, podendo ser destruídas posteriormente.

20.16.14. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo 

necessariamente fazê

mínima de 01 (uma) vez por semana, a partir da publicação do Edital de Abertura de 

Inscrições até o encerramento das inscrições;

20.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso;

20.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos 

locais de prova durante toda a realização;

20.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de 

candidatos portando qualquer tipo de equipamen

calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Pager, I

gravador ou qualquer outro receptor de mensagens.

21. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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20.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das 

provas; Locação de espaço físico, organização, logística e todas as operações 

concernentes à aplicação das provas; 

20.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas 

objetiva, discursiva e a fase de títulos; 

20.16.10. Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do 

gabarito e do cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar 

20.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por 

20.16.12. Entregar o resultado de todas as provas ao Conselho Regional de Farmácia do 

20.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e 

as demais planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e 

discursivas aplicadas no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

homologação do concurso público, podendo ser destruídas posteriormente.

20.16.14. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo 

necessariamente fazê-lo em 02 (dois) jornais de circulação estadual, com a frequência 

mínima de 01 (uma) vez por semana, a partir da publicação do Edital de Abertura de 

Inscrições até o encerramento das inscrições; 

20.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso;

lar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos 

locais de prova durante toda a realização; 

20.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de 

candidatos portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas 

calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Pager, I

gravador ou qualquer outro receptor de mensagens. 

21. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
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20.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das 

ganização, logística e todas as operações 

20.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas 

ada e corrigida, da grade de resposta, do 

gabarito e do cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar 

20.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por 

resultado de todas as provas ao Conselho Regional de Farmácia do 

20.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e 

as demais planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e 

discursivas aplicadas no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

homologação do concurso público, podendo ser destruídas posteriormente. 

20.16.14. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo 

dois) jornais de circulação estadual, com a frequência 

mínima de 01 (uma) vez por semana, a partir da publicação do Edital de Abertura de 

20.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso; 

lar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos 

20.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de 

to eletrônico, a exemplo de máquinas 

calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Pager, I-Pod, 
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21.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze

períodos iguais e sucessivos, desde que não ultrapassem 60 (sessenta) meses, na forma do 

disposto na Lei nº. 8.666/93.

22. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

 

22.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em

acordo com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização 

da etapa e fatura/nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao 

seguinte cronograma de desembolso:

 

22.1.1. 1ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após a homologação das inscrições;

22.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após a divulgação do

Discursiva); 

22.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após o resultado final do Exame de Títulos;

22.1.4. 4ª Parcela, no percentual de 1

do contrato, após a homologação e divulgação do resultado final do concurso;

22.1.5. 5ª e última Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor total do contrato, com a elabora

abordando todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu 

planejamento até a divulgação dos resultados finais.

 

22.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nom

em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma 

vez satisfeitas as condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 30º 

(trigésimo) dia subsequente ao devido ateste, que dev

Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos documentos de cobrança 

acompanhada das seguintes certidões de regularidade:

• Certidão Negativa de Débito Municipal 
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21.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

períodos iguais e sucessivos, desde que não ultrapassem 60 (sessenta) meses, na forma do 

disposto na Lei nº. 8.666/93. 

22. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

22.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em

acordo com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização 

da etapa e fatura/nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao 

seguinte cronograma de desembolso: 

. 1ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após a homologação das inscrições; 

22.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após a divulgação do resultado das Provas de Conhecimentos Gerais (Objetiva e 

22.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após o resultado final do Exame de Títulos; 

22.1.4. 4ª Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total 

do contrato, após a homologação e divulgação do resultado final do concurso;

22.1.5. 5ª e última Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor total do contrato, com a elaboração e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, 

abordando todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu 

planejamento até a divulgação dos resultados finais. 

22.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nom

em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma 

vez satisfeitas as condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 30º 

(trigésimo) dia subsequente ao devido ateste, que deverá ser efetuado pela Comissão de 

Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos documentos de cobrança 

acompanhada das seguintes certidões de regularidade: 

Certidão Negativa de Débito Municipal  
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) meses, podendo ser prorrogado por 

períodos iguais e sucessivos, desde que não ultrapassem 60 (sessenta) meses, na forma do 

22.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 5 (cinco) parcelas, de 

acordo com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização 

da etapa e fatura/nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao 

. 1ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do 

22.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

resultado das Provas de Conhecimentos Gerais (Objetiva e 

22.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

5% (quinze por cento), calculada sobre o valor total 

do contrato, após a homologação e divulgação do resultado final do concurso; 

22.1.5. 5ª e última Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

ção e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, 

abordando todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu 

22.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, 

em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma 

vez satisfeitas as condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 30º 

erá ser efetuado pela Comissão de 

Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos documentos de cobrança 
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• Certidão Negativa de Débito Estadual 

• Certidão Conjunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União 

• Certidão Negativa de Débito INSS 

• Certidão Negativa de Débito FGTS 

• Certidão Negativa de Débito Trabalhista 

 

23. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 

23.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da c

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do obj

continuidade do contrato. 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

24.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada se: 

 

24.1.1. A não exec

decorrência da contratação;

24.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

24.1.3. Fraudar na execução do contrato;

24.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

24.1.5. Cometer fraude fiscal;

24.1.6. Não mantiver a proposta.

 

24.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE - CRF/AC

 
Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 
CEP 69.900-574 (68) 3224
CNPJ: 11.385.576/0001-30

 

Certidão Negativa de Débito Estadual  

Conjunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União 

Certidão Negativa de Débito INSS  

Certidão Negativa de Débito FGTS  

Certidão Negativa de Débito Trabalhista  

23. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

23.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

24.1.1. A não execução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

24.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

24.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

se de modo inidôneo; 

24.1.5. Cometer fraude fiscal; 

24.1.6. Não mantiver a proposta. 

24.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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Conjunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União  

ontratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

eto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

24.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

ução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

24.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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24.2.1. Advertência por faltas leves, assim en

prejuízos significativos para a Contratante;

24.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

24.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto;

24.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obri

24.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos;

24.2.6. Impedimento de licitar 

descredenciamento no SICAF e CRC Acre pelo prazo de até cinco anos; 

24.2.7.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determ

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

 

24.3. Também ficam sujeitas às penalidades do a

Contratada que: 

 

24.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;

24.3.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os obje

24.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados.

 

24.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando

previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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24.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

24.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

ulta compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

24.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

24.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

24.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública com o consequente 

descredenciamento no SICAF e CRC Acre pelo prazo de até cinco anos; 

24.2.7.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

24.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

24.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

24.3.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

24.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

24.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

aditório e a ampla defesa à Contratada, observando

previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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tendidas aquelas que não acarretem 

24.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

ulta compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

24.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

gação inadimplida; 

24.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

e contratar com a Administração Pública com o consequente 

descredenciamento no SICAF e CRC Acre pelo prazo de até cinco anos;  

24.2.7.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

inantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

rt. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

24.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

tivos da licitação; 

24.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

á em processo administrativo 

aditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
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24.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem com

observado o princípio da proporcionalidade.

24.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, responsável pelo cadastramento e habilitação de pessoas físicas 

jurídicas que participam de licitações promovidas pelos órgãos/entidades do setor público.

25. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 

25.1. Os casos omissos serão esclarecidos pela Comissão designada pela Portaria nº 020/2018

CRF/AC, de 23/07/2018 do Conselho Regi
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24.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

24.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Unificado de 

SICAF, responsável pelo cadastramento e habilitação de pessoas físicas 

jurídicas que participam de licitações promovidas pelos órgãos/entidades do setor público.

25. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

25.1. Os casos omissos serão esclarecidos pela Comissão designada pela Portaria nº 020/2018

CRF/AC, de 23/07/2018 do Conselho Regional de Farmácia do Acre. 
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24.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

o o dano causado à Administração, 

24.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Unificado de 

SICAF, responsável pelo cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou 

jurídicas que participam de licitações promovidas pelos órgãos/entidades do setor público. 

25.1. Os casos omissos serão esclarecidos pela Comissão designada pela Portaria nº 020/2018-
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ANEXO II 

 

Prezados senhores, abaixo apresentamos nossa proposta de preços detalhada para 

execução do objeto contratual licitado: 

 

NOME COMPLETO DO LICITANTE: 

ENDEREÇO:  

CNPJ:  

TELEFONE/ FAX:                                   E

REPRESENTANTE: 

 

Referência:PREGÃO ELETRÔNIC

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1. 
Contratação de serviços 
técnico-especializados 
destinados à realização de 
concurso público 
provimento de cargos do 
quadro de servidores 
efetivos do Conselho 
Regional de Farmácia do 
Acre – CRF/AC, que se 
encontrarem vagos ou 
vierem a vagar na vigência 
do concurso. 

 

1. Nos preços indicados na planilha de preços acim

benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
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I – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Prezados senhores, abaixo apresentamos nossa proposta de preços detalhada para 

execução do objeto contratual licitado:  

NOME COMPLETO DO LICITANTE:  

:                                   E-MAIL  

REPRESENTANTE:  

Referência:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 

 

ESPECIFICAÇÃO MEDIDA QTDE

Contratação de serviços 
especializados 

destinados à realização de 
concurso público para 
provimento de cargos do 
quadro de servidores 
efetivos do Conselho 
Regional de Farmácia do 

CRF/AC, que se 
encontrarem vagos ou 
vierem a vagar na vigência 

 

SERVIÇOS 01 

VALOR TOTAL 

Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os custos, 

benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 
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Prezados senhores, abaixo apresentamos nossa proposta de preços detalhada para 

QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

  

VALOR TOTAL   

a estão incluídos todos os custos, 

benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes. 
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2. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão 

fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus 

conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

3. Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer 

despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo CRF/AC, seja 

qual for o motivo.

4. O prazo de valida

corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do 

Edital de Pregão Eletrônico nº 

5. Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus An

comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo

condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, 

todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúv

serviços a executar.

6. Declaro que no preço global ofertado estão incluídos todos os benefícios e os custos 

diretos e indiretos que forem exigidos para prestação do objeto licitado.
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Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão 

fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus 

conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 

Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer 

despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo CRF/AC, seja 

qual for o motivo. 

O prazo de validade desta proposta é de ___________ (_____________________) dias 

corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do 

dital de Pregão Eletrônico nº 10/2018. 

Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus An

comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-

condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, 

todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúv

serviços a executar. 

Declaro que no preço global ofertado estão incluídos todos os benefícios e os custos 

diretos e indiretos que forem exigidos para prestação do objeto licitado.

 

______________________________________

Nome da Empresa 

Nome do representante Legal 

 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 
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Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão 

fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que 

Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer 

despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo CRF/AC, seja 

de desta proposta é de ___________ (_____________________) dias 

corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do 

Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que estudei, 

-me, integralmente, às suas 

condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, 

todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos 

Declaro que no preço global ofertado estão incluídos todos os benefícios e os custos 

diretos e indiretos que forem exigidos para prestação do objeto licitado. 

______________________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

 

A..............................................................................................(razão social da empresa

.........,localizada à ............,declara, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos 

os requisitos para habilitação para este certame licitatório do CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE 

 

 

 

Local e data 

 

_______________________________
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2018 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A..............................................................................................(razão social da empresa

.........,localizada à ............,declara, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos 

os requisitos para habilitação para este certame licitatório do CONSELHO REGIONAL DE 

ESTADO DO ACRE – Pregão N.º 010/2018. 

_______________________________ 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A..............................................................................................(razão social da empresa), CNPJ Nº 

.........,localizada à ............,declara, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos 

os requisitos para habilitação para este certame licitatório do CONSELHO REGIONAL DE 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7ºDA 
CF/88 

 

(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada (endereço completo), declara, em 

atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em 

seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

aprendiz. 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do 

objeto. 

 

Local e data _______________________

_____________________________________

Nome e CPF do representante legal da empresa

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 

expressamente. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2018 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7ºDA 

(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada (endereço completo), declara, em 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em 

seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do 

Local e data _______________________ 

_____________________________________ 

e CPF do representante legal da empresa 

possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2018 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7ºDA 

(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada (endereço completo), declara, em 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em 

seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do 

possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 
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ANEXO 

 

CONTRATO Nº xx/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE

Maranhão III nº 955 Bairro Bosque, Rio Branco/AC 

11.385.576/0001-30, representado neste ato pelo seu presidente, Farmacêutico 

ITALIANO BRAZ, portador do RG nº 

denominado apenas CONTRATANTE

privado, com sede na ........., n.º......, bairro ......., CEP: ....., na cidade de ......., Estado ........., 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........, neste ato representada por seu ........, Sr. ........, portador da 

Carteira de Identidade n.º ......., ins

CONTRATADA, celebram o presente contrato, decorrente do processo de Licitação realizado na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n.º 

8.666/1993 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam 

e outorgam, a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

 

1.1. Contratação de serviços técnico

para provimento de cargos do quadr

do Acre – CRF/AC, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, 

observadas as condições estabelecidas no presente Termo de Referência, conforme quadro 

abaixo: 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2018 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CELEBRADO ENTRE O CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE E A 

EMPRESA.................. 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE, sediado nesta Capital, Rua 

Maranhão III nº 955 Bairro Bosque, Rio Branco/AC – CEP: 69.900

30, representado neste ato pelo seu presidente, Farmacêutico 

, portador do RG nº 2345562 SSP/PI, CPF n° 

CONTRATANTEe de outro, a empresa........., pessoa jurídica de direito 

rivado, com sede na ........., n.º......, bairro ......., CEP: ....., na cidade de ......., Estado ........., 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........, neste ato representada por seu ........, Sr. ........, portador da 

Carteira de Identidade n.º ......., inscrito no CPF/MF sob o n.º ......, doravante denominada 

CONTRATADA, celebram o presente contrato, decorrente do processo de Licitação realizado na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n.º 10/2018, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 

ções posteriores, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços técnico-especializados destinados à realização de concurso público 

para provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia 

CRF/AC, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, 

observadas as condições estabelecidas no presente Termo de Referência, conforme quadro 

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DO ENTRE O CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE E A 

, sediado nesta Capital, Rua 

CEP: 69.900-574, inscrito no CGC/MF 

30, representado neste ato pelo seu presidente, Farmacêutico JOÃO VITOR 

, CPF n° 008.696.383-00doravante 

e de outro, a empresa........., pessoa jurídica de direito 

rivado, com sede na ........., n.º......, bairro ......., CEP: ....., na cidade de ......., Estado ........., 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........, neste ato representada por seu ........, Sr. ........, portador da 

crito no CPF/MF sob o n.º ......, doravante denominada 

CONTRATADA, celebram o presente contrato, decorrente do processo de Licitação realizado na 

, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 

ções posteriores, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam 

especializados destinados à realização de concurso público 

o de servidores efetivos do Conselho Regional de Farmácia 

CRF/AC, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar na vigência do concurso, 

observadas as condições estabelecidas no presente Termo de Referência, conforme quadro 
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ITEM CARGO 

01 
Farmacêutico(a) 
Fiscal 

02 Contador(a) 

03 Advogado(a) 

04  
Auxiliar 
Administrativo 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

 

2.1. A contratação do objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na Lei nº 10.520/2002, 

de 17 de julho de 2002, Decretos 3.555/00, 5.450/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES.

 

3.1. O valor estimado é de 

relacionado no Termo de Referência 

3.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

períodos iguais e sucessivos, desde que não ultrapassem 60 (sessenta) meses, na forma do 

disposto na Lei nº. 8.666/93.

3.2.1.A empresa deverá entregar a homologação do concurso no prazo de 120 (cento e 

vinte dias) a partir da assinatura do contrato e posterior publicação no D.

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
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VAGAS  
SALÁRIO 

INICIAL 

CADASTRO 
DE 

RESERVA

Farmacêutico(a) - 
2 R$ 2.342,50 1 

2 R$ 2.342,50 1 

1 R$ 2.342,50 1 

3 R$ 1.405,50 2 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A contratação do objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na Lei nº 10.520/2002, 

de 17 de julho de 2002, Decretos 3.555/00, 5.450/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº 

DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES.

O valor estimado é de R$ __________________ (______________)

no Termo de Referência – Anexo I do Edital 10/2018. 

. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

essivos, desde que não ultrapassem 60 (sessenta) meses, na forma do 

disposto na Lei nº. 8.666/93. 

A empresa deverá entregar a homologação do concurso no prazo de 120 (cento e 

vinte dias) a partir da assinatura do contrato e posterior publicação no D.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 
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CADASTRO 

RESERVA 
ADMISSÃO 

1 

1 

- 

1 

A contratação do objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na Lei nº 10.520/2002, 

de 17 de julho de 2002, Decretos 3.555/00, 5.450/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº 

DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES. 

R$ __________________ (______________), conforme item 

. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

essivos, desde que não ultrapassem 60 (sessenta) meses, na forma do 

A empresa deverá entregar a homologação do concurso no prazo de 120 (cento e 

vinte dias) a partir da assinatura do contrato e posterior publicação no D.O.U. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
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4.1. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução 

do objetivo explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do 

Regulamento do concurso e, ainda, das disposições que se seguem:

 

4.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução dos 

serviços a realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de 

publicação do seu extrato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando:

A) Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso 

devem ser executadas;

B) Planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados 

relativamente a elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive 

portadores de deficiênc

profissionais que comporão a banca examinadora, critérios para elaboração de conteúdos 

e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, 

reprodução do material, lo

métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das provas, para a 

identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, 

divulgação dos resultados das provas, 

recursos, serviços de informação e apoio aos candidatos.

 

4.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regu

disponíveis para tanto: pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e

correspondência e outros. 

4.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando

direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua 

realização. 

4.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo.
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.1. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução 

do objetivo explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do 

do concurso e, ainda, das disposições que se seguem: 

.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução dos 

serviços a realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de 

trato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando:

Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso 

devem ser executadas; 

minar, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados 

relativamente a elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive 

portadores de deficiência e afrodescendentes, cadastramento dos candidatos, seleção dos 

profissionais que comporão a banca examinadora, critérios para elaboração de conteúdos 

e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, 

reprodução do material, logística para a aplicação das provas, aplicação das provas, 

métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das provas, para a 

identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, 

divulgação dos resultados das provas, encaminhamento de recursos, apreciação dos 

recursos, serviços de informação e apoio aos candidatos. 

.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do concurso, tornando 

disponíveis para tanto: pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e

 

.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando

ireta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua 

.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo.

CRF/AC 

Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 – Bosque 
574 (68) 3224-0945 

30 

 

.1. Caberá à contratada realizar o concurso público e garantir a completa e efetiva consecução 

do objetivo explicitado neste Termo de Referência, com a observância da legislação e do 

.1.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, assim considerado como início da execução dos 

serviços a realização de reunião inicial em até 10 (dez) dias corridos após a data de 

trato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando: 

Cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do concurso 

minar, a ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Farmácia 

do Acre, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados 

relativamente a elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, inclusive 

ia e afrodescendentes, cadastramento dos candidatos, seleção dos 

profissionais que comporão a banca examinadora, critérios para elaboração de conteúdos 

e questões das provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, 

gística para a aplicação das provas, aplicação das provas, 

métodos de segurança a serem empregados para a elaboração das provas, para a 

identificação dos candidatos e para a aplicação das provas, avaliação das provas, 

encaminhamento de recursos, apreciação dos 

.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

lamentos do concurso, tornando 

disponíveis para tanto: pessoas, linha telefônica, correio eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, 

.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgação, 

ireta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que comprometam a sua 

.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo. 
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4.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos,

com o Conselho Regional de Farmácia do Acre.

4.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas 

no formulário de inscrição. 

4.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programáti

completo e atual. 

4.8. Disponibilizar escritório local no município de Rio Branco, capital do Estado do Acre, com 

internet, telefone, correio eletrônico a ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom 

andamento de certame. 

 

4.8.1. Caso a empresa vencedora não possua escritório local, da mesma maneira, deverá 

se responsabilizar pelo bom andamento do certame.

 

4.9. Apresentar ao Conselho Regional de Farmácia do Acre, dentro dos prazos estabelecidos no 

cronograma acima mencionado, as rela

concurso. 

4.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação.

4.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes d

contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, 

de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação.

4.12. Responder por quaisquer ônus, despesa

previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos 

relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos 

no objeto do contrato. 

4.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Conselho Regional de Farmácia do Acre quanto 

aos procedimentos a serem adotados e características do certame, e

4.14. Assegurar todas as condições para que o Conselho Regional de Farmácia do Acre fiscalize 

a execução do contrato. 
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.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos,

com o Conselho Regional de Farmácia do Acre. 

.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas 

 

.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programáti

.8. Disponibilizar escritório local no município de Rio Branco, capital do Estado do Acre, com 

internet, telefone, correio eletrônico a ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom 

o a empresa vencedora não possua escritório local, da mesma maneira, deverá 

se responsabilizar pelo bom andamento do certame. 

.9. Apresentar ao Conselho Regional de Farmácia do Acre, dentro dos prazos estabelecidos no 

cronograma acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no 

.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação. 

.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes d

contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, 

de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação.

.12. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos 

relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

pessoal que venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos 

.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Conselho Regional de Farmácia do Acre quanto 

aos procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas.

.14. Assegurar todas as condições para que o Conselho Regional de Farmácia do Acre fiscalize 
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.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em conjunto 

.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, indicadas 

.7. Elaborar o Edital do Concurso, inclusive quanto ao conteúdo programático que deve ser 

.8. Disponibilizar escritório local no município de Rio Branco, capital do Estado do Acre, com 

internet, telefone, correio eletrônico a ser utilizado e toda a estrutura necessária ao bom 

o a empresa vencedora não possua escritório local, da mesma maneira, deverá 

.9. Apresentar ao Conselho Regional de Farmácia do Acre, dentro dos prazos estabelecidos no 

ções de candidatos aprovados e classificados no 

.10. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do 

contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em parte, 

de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreção durante ou após sua prestação. 

s e obrigações, de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por encargos 

relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

pessoal que venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos 

.13. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Conselho Regional de Farmácia do Acre quanto 

m todas as suas etapas. 

.14. Assegurar todas as condições para que o Conselho Regional de Farmácia do Acre fiscalize 

Processo Nº 031/2018 

Folha Nº 100 

Rubrica  



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE 
 

 

 

4.15. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, 

arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa.

4.16. Caberá à contratada, dentre outros:

 

4.16.1. Deferir e indeferir as inscrições

4.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para 

concorrer a vagas reserv

com hipossuficiência econômica;

4.16.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições;

4.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;

4.16.5. Prestar informações sobre o certame;

4.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens;

4.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no 

concurso, mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tor

inacessível a toda e qualquer pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no 

processo, bem como mantendo processo interno suficiente para manter a segurança da 

inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento do

digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu 

conteúdo, de forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total 

ou parcial, que venham a tornar pública as questões.

4.16.8. A Contratad

provas; Locação de espaço físico, organização, logística e todas as operações 

concernentes à aplicação das provas;

4.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e corre

objetiva, discursiva e a fase de títulos;

4.16.10. Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do 

gabarito e do cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar 

recorrer. 

4.16.11. Receber, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por 

candidatos. 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE - CRF/AC

 
Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 
CEP 69.900-574 (68) 3224
CNPJ: 11.385.576/0001-30

 

se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, 

nus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa.

.16. Caberá à contratada, dentre outros: 

.16.1. Deferir e indeferir as inscrições 

.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para 

concorrer a vagas reservadas a candidatos com deficiência, com condições especiais e 

com hipossuficiência econômica; 

.16.3. Emitir os documentos de confirmação de inscrições; 

.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção;

formações sobre o certame; 

.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens;

.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no 

concurso, mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tor

inacessível a toda e qualquer pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no 

processo, bem como mantendo processo interno suficiente para manter a segurança da 

inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento do

digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu 

conteúdo, de forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total 

ou parcial, que venham a tornar pública as questões. 

.16.8. A Contratada deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das 

provas; Locação de espaço físico, organização, logística e todas as operações 

concernentes à aplicação das provas; 

.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e corre

objetiva, discursiva e a fase de títulos; 

.16.10. Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do 

gabarito e do cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar 

r, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por 
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se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do concurso público, 

nus dele decorrentes, desde que comprovada a sua culpa. 

.16.2. Emitir parecer de deferimento e indeferimento, preliminarmente, as inscrições para 

adas a candidatos com deficiência, com condições especiais e 

.16.4. Elaborar, revisar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas de seleção; 

.16.6. Elaborar comunicados, formulários, cadastros e listagens; 

.16.7. Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no 

concurso, mantendo o seu conteúdo no mais integral e absoluto sigilo, tornando-o 

inacessível a toda e qualquer pessoa que venha a ter envolvimento direito ou indireto no 

processo, bem como mantendo processo interno suficiente para manter a segurança da 

inviolabilidade das questões a serem aplicadas. O processo de recebimento dos arquivos 

digitais para impressão deverá obedecer rigoroso controle de inviolabilidade do seu 

conteúdo, de forma a impedir o sucesso de qualquer tentativa de obtenção de cópia, total 

a deverá ainda, providenciar: Pessoal para segurança e aplicação das 

provas; Locação de espaço físico, organização, logística e todas as operações 

.16.9. Coordenar, sob sua inteira responsabilidade, a aplicação e correção das provas 

.16.10. Assegurar vista da prova individualizada e corrigida, da grade de resposta, do 

gabarito e do cartão de resposta, por sistema informatizado, ao candidato que desejar 

r, analisar e responder aos recursos administrativos interpostos por 
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4.16.12. Entregar o resultado de todas as provas ao Conselho Regional de Farmácia do 

Acre. 

4.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequênc

demais planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e 

prático-discursivas aplicadas no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

homologação do concurso público, podendo ser destruídas posteriormente.

4.16.14. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo 

necessariamente fazê

mínima de 01 (uma) vez por semana, a partir da publicação do Edital de Abertura de 

Inscrições até o enc

4.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso;

4.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos 

locais de prova durante toda a realização;

4.16.17. Deverão ser proibidos, nas sa

candidatos portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas 

calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Pager, I

gravador ou qualquer outro receptor d

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

19.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos e membros do Conselho Regional 

de Farmácia do Acre, a qual competirá:

 

19.1.1. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer

com a execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;

19.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições estabelecidas no contrat

19.1.3. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado, dentro 

do prazo estabelecido;

19.1.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

do contrato, a CONTRATANTE reserva
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.16.12. Entregar o resultado de todas as provas ao Conselho Regional de Farmácia do 

.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequênc

demais planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e 

discursivas aplicadas no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

homologação do concurso público, podendo ser destruídas posteriormente.

4. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo 

necessariamente fazê-lo em 02 (dois) jornais de circulação estadual, com a frequência 

mínima de 01 (uma) vez por semana, a partir da publicação do Edital de Abertura de 

Inscrições até o encerramento das inscrições; 

.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso;

.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos 

locais de prova durante toda a realização; 

.16.17. Deverão ser proibidos, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de 

candidatos portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas 

calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Pager, I

gravador ou qualquer outro receptor de mensagens. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos e membros do Conselho Regional 

de Farmácia do Acre, a qual competirá: 

19.1.1. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer

com a execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção;

19.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições estabelecidas no contrat

19.1.3. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado, dentro 

do prazo estabelecido; 

19.1.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

do contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que d
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.16.12. Entregar o resultado de todas as provas ao Conselho Regional de Farmácia do 

.16.13. Guardar, em local apropriado, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as 

demais planilhas de todos os candidatos, bem como o exemplar das provas objetivas e 

discursivas aplicadas no concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

homologação do concurso público, podendo ser destruídas posteriormente. 

4. Promover a divulgação do concurso em diferentes mídias, devendo 

lo em 02 (dois) jornais de circulação estadual, com a frequência 

mínima de 01 (uma) vez por semana, a partir da publicação do Edital de Abertura de 

.16.15. Obedecer rigorosamente ao cronograma do Concurso; 

.16.16. Zelar pelas condições de segurança e pela integridade física dos candidatos nos 

las em que serão aplicadas as provas, o acesso de 

candidatos portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, a exemplo de máquinas 

calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Pager, I-Pod, 

19.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores efetivos e membros do Conselho Regional 

19.1.1. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas 

com a execução dos serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para Correção; 

19.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições estabelecidas no contrato; 

19.1.3. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, mediante valor estipulado, dentro 

19.1.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

se o direito de, sem que de qualquer forma 
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restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre o mesmo. 

19.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita 

execução do contrato.

 

19.2. Competirá ainda ao Co

aprovar o Edital e homologar o concurso.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CRONOGRAMA

 

14.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as 

partes. Após a aprovação d

cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da vontade das partes, será feita a 

compensação em número de dias de atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1. Comete infração administrativa no

2002, a Contratada se: 

 

24.1.1. A não execução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação;

24.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

24.1.3. Fraudar na execução do contrato;

24.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

24.1.5. Cometer fraude fiscal;

24.1.6. Não mantiver a proposta.

 

7.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da respon

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE - CRF/AC

 
Rio Branco/AC: Rua Maranhão III, 955 
CEP 69.900-574 (68) 3224
CNPJ: 11.385.576/0001-30

 

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

19.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita 

execução do contrato. 

19.2. Competirá ainda ao Conselho Regional de Farmácia: Supervisionar a execução do contrato; 

aprovar o Edital e homologar o concurso. 

CRONOGRAMA 

14.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as 

partes. Após a aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no 

cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da vontade das partes, será feita a 

compensação em número de dias de atraso. 

DAS SANÇÕES 

.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

24.1.1. A não execução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

24.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

udar na execução do contrato; 

se de modo inidôneo; 

24.1.5. Cometer fraude fiscal; 

24.1.6. Não mantiver a proposta. 

.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

19.1.5. Fornecer, à contratada, os documentos e informações necessárias à perfeita 

nselho Regional de Farmácia: Supervisionar a execução do contrato; 

14.1. O cronograma de execução do concurso público será estabelecido por acordo entre as 

o cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no 

cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da vontade das partes, será feita a 

s termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

24.1.1. A não execução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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7.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante;

7.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

7.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto;

7.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa c

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

7.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Púb

prazo de até dois anos;

7.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública com o consequente 

descredenciamento no SICAF e CRC Acre pelo prazo de até cinco anos; 

7.2.7.  Declaração de inidoneidade pa

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarci

 

7.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

 

7.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;

7.3.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados.

 

7.4. A aplicação de qualquer das

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando

previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública com o consequente 

descredenciamento no SICAF e CRC Acre pelo prazo de até cinco anos; 

.2.7.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

de quaisquer tributos; 

.3.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando

previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

ompensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

lica opera e atua concretamente, pelo 

.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública com o consequente 

descredenciamento no SICAF e CRC Acre pelo prazo de até cinco anos;  

ra licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

r a Contratante pelos prejuízos causados; 

.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

.3.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
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7.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.

7.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, responsável pelo cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou 

jurídicas que participam de licitações promovidas pelos órgãos/entidades do setor público.

 

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

8.1.Elemento de Despesa:

Pessoa Jurídica. 

8.2. A previsão do valor total é dado pela equação: PO = MPI * VU.

Onde: 

- PO = Previsão Orçamentária;

- MPI = Média Prevista de Inscritos; e,

- VU = Valor Unitário. 

8.3. Em uma estimativa de 5.000 inscritos e uma média de inscrição no valor de R$ 

70,00 temos:  

R$ 50,00 valor da inscrição nível médio e 

R$ 90,00 valor inscrição nível superior

Somatório = 50 + 90 = 140/2 = R$ 70,00 reais é a média do valor da inscrição

Logo: 

PO = 5.000 X 70  

PO = 350.000 

8.4. Logo a estimativa é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Lembrando 

que se trata apenas de um valor estimado. 
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.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Unificado de 

SICAF, responsável pelo cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou 

jurídicas que participam de licitações promovidas pelos órgãos/entidades do setor público.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

spesa:6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 – Outros Serviços Prestados por 

A previsão do valor total é dado pela equação: PO = MPI * VU. 

PO = Previsão Orçamentária; 

MPI = Média Prevista de Inscritos; e, 

e 5.000 inscritos e uma média de inscrição no valor de R$ 

R$ 50,00 valor da inscrição nível médio e  

R$ 90,00 valor inscrição nível superior 

Somatório = 50 + 90 = 140/2 = R$ 70,00 reais é a média do valor da inscrição

8.4. Logo a estimativa é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Lembrando 

que se trata apenas de um valor estimado.  
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consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Unificado de 

SICAF, responsável pelo cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou 

jurídicas que participam de licitações promovidas pelos órgãos/entidades do setor público. 

Outros Serviços Prestados por 

e 5.000 inscritos e uma média de inscrição no valor de R$ 

Somatório = 50 + 90 = 140/2 = R$ 70,00 reais é a média do valor da inscrição 

8.4. Logo a estimativa é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Lembrando 
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CLAUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

22.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 5

acordo com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização 

da etapa e fatura/nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao 

seguinte cronograma de desembolso:

 

22.1.1. 1ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após a homologação das inscrições;

22.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após a divulgação do re

Discursiva); 

22.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após o resultado final do Exame de Títulos;

22.1.4. 4ª Parcela, no percentual de 15% 

do contrato, após a homologação e divulgação do resultado final do concurso;

22.1.5. 5ª e última Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor total do contrato, com a elaboração

abordando todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu 

planejamento até a divulgação dos resultados finais.

 

22.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome 

em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma 

vez satisfeitas as condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 30º 

(trigésimo) dia subsequente ao devido ateste, que dever

Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos documentos de cobrança 

acompanhada das seguintes certidões de regularidade:

• Certidão Negativa de Débito Municipal 

• Certidão Negativa de Débito Estadual 

• Certidão Conjunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União 

• Certidão Negativa de Débito INSS 
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DA FORMA DE PAGAMENTO  

22.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 5

acordo com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização 

da etapa e fatura/nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao 

seguinte cronograma de desembolso: 

ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após a homologação das inscrições; 

22.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após a divulgação do resultado das Provas de Conhecimentos Gerais (Objetiva e 

22.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, após o resultado final do Exame de Títulos; 

22.1.4. 4ª Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total 

do contrato, após a homologação e divulgação do resultado final do concurso;

22.1.5. 5ª e última Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor total do contrato, com a elaboração e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, 

todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu 

planejamento até a divulgação dos resultados finais. 

22.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome 

em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma 

vez satisfeitas as condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 30º 

(trigésimo) dia subsequente ao devido ateste, que deverá ser efetuado pela Comissão de 

Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos documentos de cobrança 

acompanhada das seguintes certidões de regularidade: 

Certidão Negativa de Débito Municipal  

Certidão Negativa de Débito Estadual  

njunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União 

Certidão Negativa de Débito INSS  
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22.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será realizado em 5 (cinco) parcelas, de 

acordo com as etapas realizadas do concurso público, após a entrega de relatório de realização 

da etapa e fatura/nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Concurso, e obedecerá ao 

ª Parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do 

22.1.2. 2ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

sultado das Provas de Conhecimentos Gerais (Objetiva e 

22.1.3. 3ª Parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

(quinze por cento), calculada sobre o valor total 

do contrato, após a homologação e divulgação do resultado final do concurso; 

22.1.5. 5ª e última Parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

e entrega de Relatório Final dos Trabalhos, 

todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu 

22.2. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, 

em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, uma 

vez satisfeitas as condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 30º 

á ser efetuado pela Comissão de 

Concurso em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos documentos de cobrança 

njunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União  
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• Certidão Negativa de Débito FGTS 

• Certidão Negativa de Débito Trabalhista 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

 

10.1.A CONTRATADA reconhece os 

a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, 

nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

b) Rescindi-lo, unilateral

8.666/93;  

c) Aplicar sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste Contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 

11.1. A execução, acompanhamento e

Comissão designada pela Portaria nº 020/2018

Farmácia do Acre. Ao qual competirá registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas 

em relatório e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará 

ciência à Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

 

12.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 

I. Por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nas hipótes

XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, com a devida motivação, assegurado o 

contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas na Cláusula nona; 

II. Por acordo entre a

termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

III. Por via judicial, nos termos da legislação.
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Certidão Negativa de Débito FGTS  

Certidão Negativa de Débito Trabalhista  

DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato:

lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, 

nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 

c) Aplicar sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste Contrato; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

execução, acompanhamento e fiscalização do contrato será de responsabilidade 

Comissão designada pela Portaria nº 020/2018-CRF/AC, de 23/07/2018 do Conselho Regional de 

o qual competirá registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas 

rimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

O presente CONTRATO poderá ser rescindido:  

I. Por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nas hipótes

XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, com a devida motivação, assegurado o 

contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas na Cláusula nona;  

II. Por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a 

termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;  

III. Por via judicial, nos termos da legislação. 
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DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE  

direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato: 

lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, 

nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, respeitados os direitos da CONTRATADA;  

mente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 

c) Aplicar sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste Contrato;  

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

fiscalização do contrato será de responsabilidade 

CRF/AC, de 23/07/2018 do Conselho Regional de 

o qual competirá registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas 

rimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará 

I. Por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos incisos I a 

XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93, com a devida motivação, assegurado o 

contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

s partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzido a 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

 

13.1. Será competente o foro da Comarca de Ri

decorrente do presente contrato, renunciando

2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

 

14.1.Este termo de contrato deverá te

de 10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura. O presente contrato é firmado em absoluta 

sujeição às normas da Lei n.º 8.666/93, com o que estão de acordo as partes contratantes, que 

também declaram plenamente conhecerem o inteiro teor de suas cláusulas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias, de 

igual teor e forma. 

 

Rio Branco/AC,

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCI

Testemunhas: 

_________________________

CPF Nº 

_________________________

CPF Nº 
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TERCEIRA: DO FORO 

Será competente o foro da Comarca de Rio Branco/AC, para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, na forma do art. 55, parágrafo 

QUARTA - DA DIVULGAÇÃO DO CONTRATO 

Este termo de contrato deverá ter seu extrato publicado no Diário Oficial da União, no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura. O presente contrato é firmado em absoluta 

sujeição às normas da Lei n.º 8.666/93, com o que estão de acordo as partes contratantes, que 

m declaram plenamente conhecerem o inteiro teor de suas cláusulas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias, de 

Rio Branco/AC, ___ de __________ de 2018. 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ACRE

CONTRATANTE 

 

CONTRATADO 

_________________________ 

_________________________ 
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o Branco/AC, para dirimir qualquer questão 

se a qualquer outro, na forma do art. 55, parágrafo 

DA DIVULGAÇÃO DO CONTRATO  

r seu extrato publicado no Diário Oficial da União, no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura. O presente contrato é firmado em absoluta 

sujeição às normas da Lei n.º 8.666/93, com o que estão de acordo as partes contratantes, que 

m declaram plenamente conhecerem o inteiro teor de suas cláusulas. 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias, de 

A DO ESTADO DO ACRE 
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