EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CRC BA Nº 004/2019
SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE
COOPERAÇÃO E PARCERIA

O presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
torna pú blico, aos interessados, que realizará Chamamento Pú blico nº 004/2019 para
seleçã o e credenciamento de Farmá cias para celebraçã o de Acordo de Cooperaçã o e Parceria, conforme as condiçõ es estabelecidas neste Edital, aplicando-se, subsidiariamente,
as normas da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.019/2014.

1. DO OBJETO
O presente chamamento pú blico tem por objeto irmar Acordos de Cooperaçã o e Parcerias com Farmácias, com vistas à concessã o de descontos para pro issionais de contabilidade que estejam devidamente registrados e em situaçã o regular perante o CRCBA, estendido aos funcioná rios do CRCBA.

2. DO DESCONTO
2.1. Os descontos acima mencionados deverã o ser concedidos, pelas respectivas farmá cias especializadas, num percentual de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de medicamentos e outros produtos ofertados no respectivo estabelecimento
farmacê utico;
2.2. Os descontos nã o serã o cumulativos com outras promoçõ es e incidirá apenas e tã o
somente sobre a compra de medicamentos e outros produtos ofertados pelas interessadas.
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3. DA CONTRAPARTIDA
A contrapartida do CRCBA para com as Farmá cias se dará atravé s da divulgaçã o da marca Instituiçã o nos meios de comunicaçã o do CRCBA.

4. DA MOTIVAÇÃO
O CRC BA busca executar a sua atribuiçã o legal de iscalizaçã o preventiva e corretiva, oferecendo meios de fortalecimento e aperfeiçoamento do pro issional da contabilidade,
ajudando-os no exercı́cio de seu trabalho, possibilitando ainda, qualidade de vida e saú de.
Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade em fevereiro de 2019,
apontou que contadores estã o entre os pro issionais mais propensos ao estresse e à depressã o. O risco à saú de dos trabalhadores pode se dar por vá rios fatores, como a constante atençã o e concentraçã o exigidas e a elevada pressã o por cumprimento de prazos.
Foi possı́vel veri icar que esses pro issionais vivenciam, diariamente, situaçõ es de pressã o, cobrança e estresse, e que se nã o forem controlados ao longo do tempo, podem afetar a sua saú de emocional.
Pensando nisso o CRCBA despertou o interesse em estabelecer acordos de cooperaçã o e
parcerias com farmá cias para que os pro issionais da contabilidade possam obter descontos em medicamentos e produtos vendidos pelas mesmas. A iniciativa pode ser vista
també m como uma forte estraté gia de mercado num ambiente competitivo e altamente
regulado como a indú stria farmacê utica, maximizando lucros, ampliando e perpetuando
negó cios.
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5. DA SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO
5.1. A seleçã o e credenciamento das Farmá cias especializadas serã o realizadas atravé s
da aná lise do formulá rio de inscriçã o (Anexo I) e documentaçã o comprobató ria e de regularidade constante no ı́tem 9 deste edital;
5.1.1. Os documentos serã o avaliados pela Comissã o de Seleçã o previamente designada.
Apó s aná lise e aprovaçã o dos documentos, o credenciamento da Instituiçã o será efetivado por meio da assinatura do Acordo de Cooperaçã o e Parceria, conforme modelo anexo
II;
5.1.2. Decorrida a assinatura do Acordo, o CRCBA iniciará a divulgaçã o da Instituiçã o em
seus meios de comunicaçã o;
5.1.3. A Comissã o de seleçã o avaliará as propostas e divulgará os resultados no site o icial do CRCBA no prazo de até 60 (sessenta) dias ú teis, contados a partir da data de recebimento ou protocolo dos documentos exigidos no ı́tem 9 deste edital.
5.1.4. Caso a empresa interessada tenha alguma irregularidade, a mesma terá sua inscriçã o indeferida.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS
As inscriçõ es, seleçã o e credenciamento será celebrado a tı́tulo nã o oneroso e, portanto,
nã o haverá , em hipó tese alguma, quaisquer repasses de recursos oriundos das partes.

7. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
7.1. Poderã o participar desta seleçã o, quaisquer instituiçõ es interessadas em oferecer
descontos de acordo com o percentual mı́nimo estabelecido no item 2.1 deste edital;
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7.2. O presente Chamamento Pú blico icará com inscriçõ es abertas no perı́odo de julho
de 2019 a julho de 2020, podendo, durante esse perı́odo, as instituiçõ es candidataremse para seleçã o, apresentando formulá rio de inscriçã o e toda a documentaçã o constante
no ı́tem 9 deste edital.
7.3. Constituem impedimentos para participaçã o:
a) Ficam impedidas de aderir a seleçã o instituiçõ es que possuam em seu quadro societá rio, ou responsá veis, conselheiros, delegados ou funcioná rios do CRCBA e seus parentes
de primeiro grau consanguı́neo;
b) Caso a organizaçã o tenha alguma irregularidade na documentaçã o disposta no item 9
deste edital, a mesma terá sua inscriçã o e credenciamento indeferidos.

8. DA NÃO EXCLUSIVIDADE
A inscriçã o para a seleçã o do Chamamento Pú blico nã o gera qualquer direito de exclusividade entre as partes.

9. DAS INSCRIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
9.1. As instituiçõ es interessadas deverã o preencher e encaminhar o formulá rio de inscriçã o, conforme modelo (ANEXO I), impresso em papel timbrado, sem emendas ou rasuras, que prejudiquem sua inteligê ncia e sua autenticidade, devidamente datado e assinado pelo representante da legal, com identi icaçã o legı́vel do(s) responsá vel(eis).
9.2. Os seguintes documentos devem ser apresentados, juntamente com o Formulá rio de
Inscriçã o:
9.2.1. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alteraçõ es posteriores, no caso de inexistê ncia de contrato consolidado, devidamente arquivado no ReCHAMAMENTO PÚBLICO CRCBA Nº 004/2019 – SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS
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gistro de Empresas, em se tratando de Sociedades Empresariais, ou acompanhado da ata
arquivada da assembleia da ú ltima eleiçã o da diretoria, no caso de Sociedade por Açõ es;
9.2.2. CPF e RG do(s) representante(s) legal(is), com poderes de representaçã o devidamente comprovados seja pelo instrumento previsto no item 9.2.1 ou por meio de procuraçã o com a respectiva có pia do documento de identi icaçã o anexa;
9.2.3. Comprovante de Inscriçã o do Cadastro Nacional de Pessoa Jurı́dica – CNPJ, expedido pela Receita Federal do Brasil;
9.2.4. Certidã o expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) referente a Dé bitos
Relativos a Cré ditos Tributá rios Federais e à Dı́vida Ativa da Uniã o;
9.2.5. Certi icado de Regularidade Fiscal (CRF) perante ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
9.2.6. Certidã o Negativa de Dé bitos Trabalhistas CNDT, expedida pelo Tribunal Superior
do Trabalho;
9.2.7. Certidã o Negativa de Dé bitos Tributá rios com a Secretaria da Fazenda Estadual;
9.2.8. Certidã o Negativa de Dé bitos Tributá rios com a Secretaria da Fazenda Municipal;
9.3 Ressalvada o previsto no Decreto nº 9.094/17, os documentos exigidos deverã o ser
apresentados em có pia simples ou có pia autenticada por cartó rio competente.
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10. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
10.1. Os formulá rios e documentaçã o serã o analisados pela Comissã o de Seleçã o do Chamamento Pú blico, que concluirã o pelo deferimento ou indeferimento das instituiçõ es interessadas.
10.2. O protocolo de recebimento dos documentos nã o implicam na seleçã o da instituiçã o, o que somente será efetuado apó s aná lise e aprovaçã o dos formulá rios e documentaçã o das interessadas.
10.3. As inscriçõ es que nã o atenderem à s disposiçõ es constantes neste edital e/ou que
nã o apresentem os documentos exigidos serã o indeferidas.
10.4. Nã o serã o considerados motivos para indeferimento da participaçã o irregularidades materiais (erros de digitaçã o, concordâ ncia verbal etc.) nas inscriçõ es e documentaçã o, desde que sejam irrelevantes.
10.5. A decisã o de indeferir a inscriçã o do interessado dar-se-á por intermé dio de comunicaçã o por escrito por parte do CRCBA.
10.6. A instituiçã o que tiver o seu pleito indeferido poderá apresentar recurso, no prazo
de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento da comunicaçã o formal
por parte do CRCBA.
10.7. A Comissã o de Seleçã o do Chamamento terá o prazo de até 15 (quinze) dias ú teis
para analisar o recurso e manifestar sobre seu provimento.
10.8. Os recursos podem ser enviados para o e-mail: desenop@crc-ba.org.br, contendo o
assunto Recurso: Chamamento Pú blico nº 004/2019 – Farmá cias, explicando os motivos
e/ou enviando documentaçã o faltante, caso necessá rio.
10.9. Concluı́da a aná lise das inscriçõ es e possı́veis recursos, o CRCBA fará a devida divulgaçã o da Instituiçã o selecionada atravé s de seus meios de comunicaçã o.
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10.10. O formulá rio e documentos exigidos para inscriçã o deverã o ser apresentados pela
Instituiçã o interessada, em envelope lacrado e identi icado da seguinte forma:
À COMISSÃO DE SELEÇÃO CRCBA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 - FARMÁCIAS
RAZAO SOCIAL DA INSTITUIÇAO:
CNPJ:
ENDEREÇO:

11. LOCAL DE ENTREGA
11.1. A documentaçã o deverá ser enviada via correios ou protocolizada na sede do CRCBA localizada na Rua do Salete, 320, Barris, CEP: 40.070-200, Salvador-Bahia.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Quaisquer informaçõ es ou esclarecimentos relacionados a este procedimento, deverã o ser encaminhados, por escrito, à Comissã o de Seleçã o do Chamamento Pú blico do
CRCBA no endereço da sede na Rua do Salete, nº 320, Barris, CEP: 40.070-200, SalvadorBahia ou atravé s do e-mail: desenop@crc-ba.org.br.
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(ANEXO I)
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Razã o Social:
Nome fantasia (se houver):
CNPJ:
Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone ixo:

Telefone celular:

Nome do Responsá vel:

Cargo:

E-mail:

Data:

Assinatura:
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(ANEXO II)

ACORDO DE COOPERAÇÃO N° ____/2019
ACORDO DE COOPERAÇAO ENTRE O CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO BAHIA - CRCBA E ____________________________, NA FORMA ABAIXO.

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA - CRCBA, Autarquia Federal, instituı́da nos termos do Decreto Lei nº 9.6264/46 , com sede e foro nesta
cidade de Salvador, no Estado da Bahia, situado na Rua do Salete, nº 320, Barris, inscrito
no CNPJ sob o n° 15.244.148/0001-49, doravante denominado simplesmente CRCBA,
neste ato representado pelo seu Presidente, Contador Antônio Carlos Ribeiro da Silva,
nomeado atravé s da ata de posse, publicada no Diá rio O icial da Uniã o em, 11/01/2018,
portador da carteira de identi icaçã o pro issional BA-016116/O e CPF nº 359.273.055-04,
no uso das atribuiçõ es e Empresa xxxxx, com sede e foro na cidade xxxxxx, Rua xxxxxxx,
inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxx, doravante denominado Parceiro, representado por
seu (cargo, nome, domicílio com CEP do representante legal), portador da carteira de
identidade (nú mero, ó rgã o emissor e data de emissã o) e CPF nº XXXXXXX, designado pelo
(entidade privada, especi icar o ato de nomeaçã o do representante legal e juntar có pia do
Estatuto e da Ata de nomeaçã o), resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperaçã o e
Parceria sujeito à s normas, no que couber, da Lei n° 8.666/93 e alteraçõ es posteriores, e
legislaçã o complementar pertinente, sob as clá usulas e condiçõ es seguintes.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente Acordo é a concessã o de desconto em medicamentos e outros produtos ofertados, no percentual de XX% (valor por extenso por cento), sobre os valores
oriundos da compra dos mesmos, tendo como contrapartida, a divulgaçã o desta Instituiçã o nos meios de comunicaçã o do CRC BA.
Subcláusula Primeira – As condiçõ es para concessã o dos descontos serã o conforme descriçã o a seguir:
I- Ser Contador ou Té cnico em Contabilidade, devidamente registrados no CRC BA, que
nã o possua dé bito de qualquer natureza com o Conselho na data da realizaçã o da compra e que nã o tenha sido penalizado por decisã o transitada em julgado a menos de 05
(cinco) anos e funcioná rios do Conselho.
II - Anualmente, o pro issional da contabilidade deverá obter, no portal do CRC BA, Certidã o Negativa de Dé bito visando a comprovaçã o, junto à instituiçã o, de sua situaçã o regular
para manter o benefı́cio previsto neste Acordo de Cooperaçã o e Parceria.
Subcláusula Segunda - O presente Acordo de Cooperaçã o e Parceria nã o importa nenhuma transferê ncia de recursos entre os partı́cipes.
Cada Partı́cipe designará um coordenador, cujo nome será o icialmente comunicado por
cada Parte à outra, que icará responsá vel pelo acompanhamento das atividades mencionadas neste Acordo e nos Termos Aditivos que vierem a ser celebrados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Subcláusula Primeira – Caberá ao CRCBA:
I - Divulgar, por seus meios de comunicaçã o, o objeto deste acordo de cooperaçã o;
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II - Divulgar o nome da instituiçã o e o percentual de desconto por ela concedido, quando
for o caso, no portal do CRCBA;
III – Acompanhar o desenvolvimento dos compromissos pactuados.

Subcláusula Segunda – Caberá a INSTITUIÇAO:
I - Exigir dos bene iciá rios a comprovaçã o de inscriçã o junto ao CRC BA, a certi icaçã o de
regularidade perante o Orgã o e identi icaçã o de funcioná rio do Conselho;
II - Encaminhar ao CRCBA a relaçã o dos bene iciá rios que utilizaram a concessã o do desconto, fazendo constar o nome, o nú mero do Registro e percentual de desconto ofertado
ao respectivo bene iciá rio;
III - Nã o utilizar a marca, ou o nome do CRCBA, a qualquer pretexto, sem autorizaçã o formal do Conselho;
IV – Ofertar seus produtos aos pro issionais de contabilidade registrados e em dia com
suas obrigaçõ es perante o CRC BA, de acordo com o percentual estabelecido neste Acordo, mediante identi icaçã o do pro issional da Contabilidade registrado;
V - Zelar pela perfeita execuçã o do serviço, garantindo-os nos termos do Có digo do Consumidor.

Subcláusula Terceira - Os ô nus correspondentes aos descontos aplicados aos pro issionais da contabilidade e organizaçõ es contá beis, serã o de exclusiva responsabilidade da
Instituiçã o.
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Subcláusula Quarta - A Instituiçã o que ofertará o desconto assume total responsabilidade pelos produtos ofertados, inclusive perante a terceiros, icando o CRCBA isento de
qualquer responsabilidade por possı́veis danos relacionados à qualidade, conteú do e disponibilizaçã o dos serviços.
Subcláusula Quinta - A celebraçã o do presente Acordo de Parceria nã o gera nenhum
vı́nculo de qualquer natureza entre as partes.
Subcláusula Sexta - A relaçã o contratual existente entre a empresa e os bene iciá rios
dos descontos, ica adstrita aos mesmos, nã o cabendo ao CRCBA nenhum vı́nculo, responsabilidade, solidariedade ou subsidiariedade pela falta de pagamento.
Subcláusula Sétima - O presente Acordo de Parceria nã o importa nenhum ô nus para o
CRCBA, com exceçã o dos recursos necessá rios para viabilizar a divulgaçã o das Instituiçõ es.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Este acordo, por si, nã o implica em compromissos inanceiros entre as Partes. O custeio
das despesas referentes ao objeto, correrá por conta das dotaçõ es orçamentá rias, ou nã o,
de cada Parte, sem haver indenizaçã o de uma à outra.
Subcláusula Primeira - Os valores das medicamentos e produtos ofertados poderã o ser
corrigidos anualmente obedecidos os crité rios da instituiçã o e os ı́ndices governamentais.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
Qualquer modi icaçã o, vedada a alteraçã o do objeto, será estabelecida em Termo Aditivo,
que se tornará parte integrante do presente instrumento, mediante a assinatura pelos representantes legais das Partı́cipes, para vigorar dentro do prazo de vigê ncia deste Acordo.

CLÁUSULA SEXTA – PROPRIEDADE DOS RESULTADOS
Caso resulte das atividades do presente Acordo, inventos, aperfeiçoamentos, inovaçõ es,
marca, software, cultivar, direitos autorais e outras criaçõ es intelectuais passı́veis de proteçã o, nos termos da legislaçã o brasileira, das Convençõ es internacionais de que o Brasil
é signatá rio, os direitos relativos à propriedade intelectual pertencerã o a ambas as Partes e serã o objeto, em cada caso, de negociaçõ es, de inindo-se o percentual de cada Parte,
por ocasiã o da assinatura dos Termos Aditivos.
CLÁUSULA SÉTIMA – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Na aquisiçã o de bens e contrataçã o de serviços, caso houver, o CRCBA e a Instituiçã o adotarã o os procedimentos legais regulamentares aplicá veis, em especial a Lei nº 8.666/93
e alteraçõ es posteriores, a Lei nº 10.520/02, o Decreto nº 3.555/00, o Decreto nº
5.450/05, a Lei Complementar nº 123/06 e o Decreto nº 6.204/07 e as demais normas
que disciplinam a maté ria quanto à realizaçã o de licitaçã o ou sua forma de dispensa.

CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL
Os servidores e empregados de qualquer das Partes, em decorrê ncia da execuçã o das atividades inerentes ao presente Acordo, nã o sofrerã o qualquer alteraçã o nas suas vinculaçõ es com a entidade de origem, icando, poré m, sujeitas a observâ ncia dos regulamentos
internos do local onde estiverem atuando.
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Subcláusula Única - As Partes se isentam reciprocamente de toda e qualquer despesa
de natureza social, trabalhista, previdenciá ria, tributá ria, securitá ria ou de outra natureza, embora nã o especi icada, devida em decorrê ncia, direta ou indireta, para com o pessoal da Parte que vier a ser contratado e/ou designado para atender o objeto do presente Acordo, nã o tendo os servidores/empregados de uma Parte qualquer vı́nculo empregatı́cio com a outra Parte.

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das Partes desde que haja comunicaçã o pré via e expressa ou rescindido por qualquer uma das Partes mediante noti icaçã o
pré via e expressa, com antecedê ncia mı́nima de 60 (sessenta) dias. Em caso de inadimplemento total ou parcial das responsabilidades assumidas, ou da paralisaçã o das atividades
constantes deste Acordo e seus termos aditivos, será o mesmo rescindido de pleno direito,
independentemente de aviso judicial ou extrajudicial.
Subcláusula Única – Nas hipó teses de denú ncia ou rescisã o as Partı́cipes obrigam-se a
cumprir os compromissos e obrigaçõ es porventura pendentes, assumidos de conformidade com os instrumentos especı́ icos por eles irmados e reembolsar/indenizar as despesas
e investimentos efetuados até a data da denú ncia, salvo quando expressa e diversamente
por elas acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
Subcláusula Primeira - Este Acordo entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por um perı́odo de doze (12) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo,
a crité rio das Partes.
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Subcláusula Segunda - Fica garantido o benefı́cio por todo o perı́odo da vigê ncia do Acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicaçã o resumida deste Acordo na imprensa o icial, que é condiçã o indispensá vel
para sua e icá cia, será providenciada pelo CRC BA até o quinto dia ú til do mê s subsequente
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do
pará grafo ú nico do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

CLAÚSULA DECIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Cessará para a Instituiçã o a obrigaçã o de concessã o de descontos, objeto deste Acordo
de parceria, nos seguintes casos:
I - Rescisã o da presente parceria;
II - Falê ncia ou concordata da instituiçã o;
III- Cancelamento do registro do pro issional da contabilidade ou da organizaçã o contá bil;
IV - Dé bito de qualquer natureza do pro issional da contabilidade/organizaçã o contá bil
com o Conselho.
V - Penalizaçã o do pro issional da contabilidade ou organizaçã o contá bil por decisã o transitada em julgado, a menos de 05 (cinco) anos.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
As contrové rsias surgidas na execuçã o do presente acordo deverã o ser resolvidas integralmente por via administrativa. Caso, todavia, nã o se alcance soluçã o, e como medida excepcional, as Partes elegem o Foro da Justiça Federal, da cidade de Salvador-Bahia, para dirimir qualquer dú vida ou litı́gio que porventura possa surgir da execuçã o deste acordo de
cooperaçã o, com expressa renú ncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por concordarem as partes com o conteú do e condiçõ es acima convencionadas, assinam
as 03 (trê s) vias originais deste documento.

Salvador, ______ de ________________ de 20XX.

Antônio Carlos Ribeiro da Silva
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade - CRCBA

Nome
Cargo do Representante Legal da outra Parte

TESTEMUNHAS:
_______________________________________________
NOME
RG
_______________________________________________
NOME
RG
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