
Processo Tipo Data Contratada Objeto Anexo

Processo Administrativo nº 
001/2021

Dispensa de Licitação 04/01/2021 RENÉ CHAVES CABRAL
Prestação de Serviços de adaptação e envio de serviços de Marketing Geral , Envio profissional de emails sob demanda em uma ou mais contas 
individuais , hospedagens e armazenamento do material aos cuidados da CONTRATADA. Anexo

Processo Administrativo nº 
002/2021

Dispensa de Licitação 04/01/2021
LFMS CONSULTORIA E 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS LTDA

A Contratada se obriga a    prestar os serviços in loco do Sistema de Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas na gestão de Recursos Humanos e 
CRF/WEB, acrescido das manutenções mensais dos 04 (quatro) módulos, anteriormente adquiridos,  conforme especificações  contidas na proposta 
apresentada na ocasião da aquisição.

Anexo

Processo Administrativo nº 
002/2021

Dispensa de Licitação 01/02/2021
LFMS CONSULTORIA E 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS LTDA

A Contratada se obriga a  prestando os serviços in loco do Sistema de Fiscalização Eletrônica - FEM e manutenção mensal durante 11 meses, 
conforme especificaçõesa abaixo:
Objetivo: Transformar o módulo de fiscalização ‘local’em Web’
Funções Contempladas
Dashboard Gerencial
Geração de Relatório Diário/Mensal
Relatório Complementar Fiscal
Relatório de Firmas (diversos)
Consulta/Alteração de Firma
Registrar Visita
Lançamentos dos Termos (realizados pelo próprio fiscal);
Lançamento das Defesas (realizado pelo setor interno);
Lançamentos das Fichas de Fiscalização
Lançamento de Carta de Desconstituição do Auto (realizado pelo fiscal)
Lançamento de Foto do Estabelecimento
Cálculos de IDF
Lançamento de Ficha – Denuncia
Lançamentos de Observações Predefinidas
Atualização do Histórico de Visita – Atendimento Eletrônico (disponibilizar o PDF do termo – Firma/Farmacêutico)
Gerar Visita Automática (possibilita o próprio fiscal criar o seu roteiro de visita).

Anexo

Processo Administrativo nº 
003/2021

Dispensa de Licitação 04/01/2021 MATHEUS DA COSTA BRAGA
O Contratado se obriga a prestar os serviços de vigilância e paralelamente, na alternância de estacionamento em terreno de propriedade e anexo ao 
edifício da sede do CRF/BA, com carga horária de 8 horas diárias. Anexo

Processo Administrativo nº 
005/2021

Dispensa de Licitação 04/01/2021 JORGE LUIZ CARVALHO 
ARAGÃO

O Contratante não se responsabiliza por despesas com pessoal utilizado pela Contratada para a execução de suas atividades, tampouco responderá 
com obrigações trabalhistas, previdenciária, tributária e fiscal correspondentes. Anexo

Processo Administrativo nº 
006/2021

Dispensa de Licitação 04/01/2021 TELEBA - SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA

Suporte para Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da Informação para análise, planejamento, implantação, 
configuração, detecção e correção de problemas, ajustes de desempenho, migrações, elaboração de scripts, consultoria organizacional e informática 
COI e demais atividades correlatas dos ambientes operacionais de TI da Sede do CRF/BA.

Anexo

Processo Administrativo nº 
015/2021

Pregão Eletrônico 05/04/2021 FLUXOS TRANSPORTES LTDA
Contratação de serviço contínuo de transporte, incluindo a disponibilização de veículos automotores (carros) e motoristas devidamente habilitados, 
para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e equipamentos para atender as demandas do Conselho Regional de Farmácia da 
Bahia, deslocamento aferido por quilômetro rodado.

Anexo

Processo Administrativo nº 
018/2021

Dispensa de Licitação 01/02/2021 CRISOL MONTAGENS E 
SOLUÇÕES TÉRMICAS

A presente Dispensa de Licitaçào, tem como objeto Obras, compreendendo demolições, revestimentos e pinturas, instalações elétrica e hidráulica 
revisão de portas com retiradas e reinstalações, fechaduras, na antiga da sede do CRF/BA, em regime de empreitada por preço global, conforme 
especificações e obrigações constantes da planilha descritiva de obras e serviços em anexo.

Anexo
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Processo Administrativo nº 
019/2021

Dispensa de Licitação 02/02/2021 MARCOS ANTONIO SANTOS 
FERNANDES ME

Objeto do contrato é a locação do(s) EQUIPAMENTO(S): SIEMENS HIPATH 3550 composto com 4 troncos analógicos, 30 troncos digitais, 8 ramais 
digitais, 40 ramais analógicos, 4 Aparelho digitais, 2 headset completo, propriedade da LOCADORA, mediante pagamento(s) do(s) ENCARGO(S) 
MENSAL(IS).

Anexo

Processo Administrativo nº 
020/2021

Dispensa de Licitação 01/02/2021 LDAP INFORMÁTICA

A Contratada se obriga a prestar os serviços in loco de Reparação e manutenção de computadores, impressoras e demais equipamentos periféricos, 
bem como treinamentos em Informática aos operadores do CRF/BA, prestando, inclusive, orientações e instruções , visando a regularidade e 
eficiência dos serviços de informáticas e otimizando os referidos serviços elencados, bem corno implantação do sistema de qualidade dos serviços 
públicos desta Autarquia, e atendimento de consultas aos Setores desta Repartição.

Anexo

Processo Administrativo nº 
030/2021

Dispensa de Licitação 02/03/2021 JAS REFRIGERAÇÃO

A Contratada se obriga a prestar os serviços in loco, de assistência técnica e manutenção dos aparelhos de ar condicionados no edifício sede do 
CRF/BA, dentro das especialidades elencadas no preâmbulo deste termo, visando a regularidade e eficiência dos serviços da assistência técnica de 
refrigeração para que se mantenha otimizando os referidos serviços, trimestralmente, bem como o atendimento de chamadas eventualmente em 
caráter de emergência, para garantia da continuidade dos serviços públicos desta Autarquia.

Anexo

Processo Administrativo nº 
033/2021

Pregão Eletrônico 26/04/2021 QUALIGRAF SERVIÇOS 
GRÁFICOS E EDITORA LTDA

Contratação de empresa especializada no ramo de material e serviços gráficos para atender as demandas do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. Anexo

Processo Administrativo nº 
035/2021

Pregão Eletrônico 05/05/2021 SEC SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA TEMPORÁRIA EIRELI

Contratação de prestação de serviços terceirizados de mão de obra para apoio administrativo, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional 
de Farmácia da Bahia. Anexo

Processo Administrativo nº 
037/2021

Dispensa de Licitação 15/03/2021 ALINE FERREIRA MENEZES 
LEAL

A Contratada se obriga a prestar os serviços administrativos in loco, de auxiliar nos serviços administrativos na seccional da cidade de Itabuna/Ba. Anexo

Processo Administrativo nº 
038/2021

Dispensa de Licitação 01/04/2021 NOVA E NOVA FIGUEIREDO
O Contrato se obriga a prestar os específicos serviços especializados na área de direito processual penal, orientando e diligenciando atos pertinentes 
à assistência, inclusive acompanhando o ex- gestor o Dr. Mário Martinelli Júnior e eventuais depoentes servidores desta Autarquia, na sede da Polícia 
Federal, nos dias designados pelo Delegado responsável pelo IC, dentro do exercício de 2021.

Anexo

Processo Administrativo nº 
040/2021

Dispensa de Licitação 05/04/2021
LOCUS EQUIPAMENTOS E 
SISTEMAS DE 
ARQUIVAMENTO LTDA

A Contratada se obriga a prestar os serviços de transporte de arquivos deslizantes da atual sede do CRF/BA, situada na Rua Dom Basílio Mendes 
Ribeiro, 127, Ondina - Salvador/BA, para o setor de arquivo situado na antiga sede do CRF/BA localizada na Rua 29 de abril, Edf. Barão do Rio Branco, 
8° andar, sala 8O1, Centro, Salvador/BA.

Anexo

Processo Administrativo nº 
042/2021

Dispensa de Licitação 05/04/2021 HUGO MÕES GALVÃO 
MACIEL

Contratação de empresa MEI especializada em Gestão de Tecnologia da Informação execução dos serviços de Consultoria Organizacional e 
Informática - COI, conforme especificações da Proposta apresentada. Anexo

Processo Administrativo nº 
043/2021

Dispensa de Licitação 01/04/2021 MATHEUS DA COSTA BRAGA
O Contratado se obriga a prestar os serviços de vigilância e paralelamente, na alternância de estacionamento em terreno de propriedade e anexo ao 
edifício da sede do CRF/BA, com carga horária de 8 horas diárias. Anexo

Processo Administrativo nº 
044/2021

Dispensa de Licitação 19/04/2021 BETA ARQUITETURA

A presente Dispensa de Licitação, tem como objeto:
1 . Definição de Layout contendo disposição de mobiliário;
2. Planta definindo paredes a serem construídas e demolidas;
3. Projeto e detalharnento da paginação de revestimentos em pisos e paredes;
4. Projeto de detalharnento de iluminação;
5. Projeto de detalharnento de forro;
6. Projeto de detalharnento de bancadas;
7. Projeto de detalharnento de marcenaria;
8. Projeto de detalharnento de rodapés e guarnições;
9. Planilha Descritiva com quantitativo dos materiais para elaboração de licitação; e
10. Acompanhamento da obra com disponibilização de 10 visitas técnicas para verificação do projeto e esclarecimento de dúvidas.

Anexo
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Processo Administrativo nº 
046/2021

Dispensa de Licitação 14/04/2021 JORGE LUIZ CARVALHO 
ARAGÃO

A Contratada se obriga a prestar os serviços de Jornalista durante os 15 (quinze) dias do período de gozo de férias da Jornalista do CRF/BA e mais 15 
(quinze) dias ficando à disposição da Diretoria do CRF/BA. Anexo

Processo Administrativo nº 
050/2021

Dispensa de Licitação 03/05/2021 DAIANA RIBEIRO MATOS
A Contratada se obriga a dar continuidade da prestação de serviços administrativos, in loco, de auxiliar nos serviços e de treinamento administrativos 
na seccional da cidade de Itabuna/Ba, na substituição da titular em licença maternidade. Anexo

Processo Administrativo nº 
056/2021

Pregão Eletrônico 14/06/2021
PRIME CONSULTÓRIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados, utilizando a 
tecnologia de cartão eletrônico ou micro processado, para fornecimento de combustível (gasolina, etanol e diesel) este disponibilizado online com 
utilização de senha de segurança para gerenciamento e demanda, com vistas a atender ao Conselho Regional de Farmácia da Bahia, conforme 
especificações constantes no anexo I deste edital.

Anexo

Processo Administrativo nº 
057/2021

Pregão Eletrônico 07/07/2021 BELCAR VEICULOS LTDA
Aquisição de 03 (três) veículos autornotores novos zero km, com vistas a atender ao Conselho Regional de Farmácia da Bahia, conforme 
especificações constantes no anexo I deste edital. Anexo

Processo Administrativo nº 
058/2021

Dispensa de Licitação 18/05/2021 MFS - INFORMÁTICA ME
A Contratada se obriga a prestar os serviços in loco, de assistência técnica e manutenção de suporte de equipamentos de informática junto a TI do 
CRF-BA, para garantia da continuidade dos serviços públicos desta Autarquia. Anexo

Processo Administrativo nº 
060/2021

Dispensa de Licitação 21/05/2021 JORGE LUIZ CARVALHO 
ARAGÃO

A Contratada se obriga à prestar os serviços de colaboração na elaboração de revista impressa do CRF/BA, cumprimento de pautas fotográficas e 
produção de vídeos. Anexo

Processo Administrativo nº 
069/2021

Dispensa de Licitação 10/06/2021 SETRION SOFTWARE LTDA
A Contratada se obriga a licenciar a utilização de software de help desk em operacionalidade no CRF-BA, prestando, inclusive, orientaçôes e 
instruções, visando a regularidade e eficiência dos serviços e otimizando os referidos serviços elencados, bem como implantação do sistema de 
qualidade nos serviços públicos desta Autarquia.

Anexo

Processo Administrativo nº 
074/2021

Dispensa de Licitação 26/07/2021 AFINCO CONSULTÓRIA E 
ASSESSORIA LTDA

A Contratada se obriga a prestar os serviços de assessoria e consultoria para a realização de processo licitatório com a finalidade de contratar agência 
de publicidade, considerando as informações contidas no Termo de Referência apresentado pelo CRF/BA e tendo como lastro legal as Leis 8.666/93, 
12.232/10, 13.165/15 e, naquilo que couber, a Instrução Normativa Federal nº 3, de 20 de abril de 2018.

Anexo

Processo Administrativo nº 
076/2021

Dispensa de Licitação 15/07/2021 NP - TECNOLOGIA E GESTÃO 
DE DADOS

O presente contrato tem como obejto a aquisição de licença de sistema informatizado de pesquisa de preços (Banco de Preços/ BP fase interna). Anexo

Processo Administrativo nº 
077/2021

Dispensa de Licitação 01/07/2021 ANGÉLICA AZEVEDO SANTOS 
CÔRTES

A Contratada se obriga a prestar os serviços de consultoria técnica administrativa junto à licitação, in loco, relativo a implantação de consultoria e 
acompanhamento completo em todos os processos licitatórios, compreendendo as suas diversas modalidades, bem como análise e eventuais 
correções em todos os processos lici tatórios a partir da presente data, indo até 31/12/2021, inclusive, orientação em todos os documentos que lhe 
são afetos para a devida adequação ao interesse do CRF-BA.

Anexo

Processo Administrativo nº 
086/2021

Pregão Eletrônico 18/08/2021 LIVRARIA E PAPELARIA 
RENASCER LTDA ME

Aquisição de material de limpeza e higienização de forma parcelada, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, no 
exercício de 2021, conforme especificações constantes no anexo I deste edital. Anexo

Processo Administrativo nº 
087/2021

Pregão Eletrônico 31/08/2021 LIVRARIA E PAPELARIA 
RENASCER LTDA ME

Aquisição de material de expediente de forma parcelada, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, no exercício 
de 2021, conforme especificações constantes no anexo I deste edital. Anexo

Processo Administrativo nº 
087/2021

Pregão Eletrônico 31/08/2021 T NAVAS COMÉRCIO DE 
ELETRODÓMESTICOS EIRELI

Aquisição de material de expediente de forma parcelada, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, no exercício 
de 2021, conforme especificações constantes no anexo I deste edital. Anexo
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Processo Administrativo nº 
110/2021

Dispensa de Licitação 05/08/2021 IZABELE SANTOS DO 
NASCIMENTO

Prestação de Serviços de Mídias Sociais Instagram e Facebook:
a) PRODUÇÃO DAS ARTES E CONTEÚDOS;
b) GESTÃO DE PLATAFORMAS;
c) ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS PLATAFORMAS;
d) POSTAGEM E PROGRAMAÇÃO DOS CONTEÚDOS;
e) PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PARA AS REDES SOCIAIS;
f) BRIEFING DAS CAMPANHAS TRABALHADAS NAS REDES SOCIAIS.

Anexo

Processo Administrativo nº 
123/2021

Pregão Eletrônico 18/10/2021 BIQ BENEFICIOS LTDA
Prestação de serviços de implementão, gerenciamento, e administrãção de TICKET REFEIÇÃO, através de cartão magnético e/ou cartão eletrônico, 
com tecnologia de chip, e respectivas recargas de créditos mensais, destinados aos servidores do CRF/BA, a fim de atender as necessidades do 
Conselho Regional de Farmácia da Bahia, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.

Anexo

Processo Administrativo nº 
124/2021

Dispensa de Licitação 03/09/2021 JORGE LUIZ CARVALHO 
ARAGÃO

A Contratada se obriga a prestar os serviços de Jornalista durante os 15 (quinze) dias do 2º período de gozo de férias da Jornalista do CRF/BA (06 a 
22/09/2021). Anexo

Processo Administrativo nº 
129/2021

Dispensa de Licitação 01/10/2021
SERCORTES - SERVIÇOS DE 
RECORTES DO DIÁRIO DA 
JUSTIÇA LTDA

Os serviços ora contratados pela CONTRATANTE, serão realizados através de leitura envio de recortes via e-mail / website, referentes a publicações 
dos seguintes Diários da Justiça:
- BAHIA: TJ - TRT - TE - JF
- TRIBUNAIS SUPERIORES: TRF 1, STF, TST, TSE, STJ, DOU, CMP, CSJT, TCU, STM
A pesquisa será realizada cóm base nos seguintes nomes passados pela CONTRATANTE:

Anexo

Processo Administrativo nº 
134/2021

Dispensa de Licitação 17/09/2021 SM ENGENHARIA E 
REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

A presente Dispensa de Licitação, tem como objeto:
-Projeto de Instalações Elétricas
-Planilha Orçamentária, (Civil e Elétrica)

Anexo

Processo Administrativo nº 
136/2021

Pregão Eletrônico 15/10/2021 METDATA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA

Aquisição de material de informática, periféricos e eletrônicos de forma parcelada, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional de 
Farmácia da Bahia, conforme especificações constantes no anexo I deste edital. Anexo

Processo Administrativo nº 
140/2021

Dispensa de Licitação 01/10/2021 JORGE LUIZ CARVALHO 
ARAGÃO

A Contratada se obriga a prestar ao contratante os Serviços jornalísticos especializados para a revisão e demais serviços relacionados na edição do 4° 
trimestre da Revista do CRF/BA. Anexo

Processo Administrativo nº 
149/2021

Pregão Presencial 08/12/2021 EXSEG SEGURANÇA PRIVADA 
LTDA

Contratação de empresa especializada, na prestação de forma continua dos serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada diurna e noturna, 
a fim de atender as necessidades do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, conforme especificações constantes no anexo I deste edital. Anexo

Processo Administrativo nº 
155A/2021

Dispensa de Licitação 01/12/2021 EXSEG SEGURANÇA PRIVADA 
LTDA

Contratação de empresa especializada, na prestação de forma excepcional pela continuidade dos serviços de vigilância patrimonial armada e 
desarmada diurna e noturna, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, conforme especificações constantes da 
Proposta da empresa acima qualificada.

Anexo

Processo Administrativo nº 
160/2021

Dispensa de Licitação 09/12/2021 LARISSA COSTA DE SOUZA 
SANTOS

A presente Dispensa de Licitação, tem como objeto:
2.1.1 Levantamento de Medidas do Local
2.1.2 Planta de Layout (Disposição de móveis)
2.1.3 Detalhamento de acabamentos
2.1.4 Planta de Forro e Iluminação
2.1.5 Planta de pontos elétricos
2.1.6 Paginação de Piso e Revestimento
2.1.7 Renderizações (imagens)
2.1.8 Lista com Descrição de Móveis e Elementos Decorativos
2.1.9 Renderização 360º.

Anexo
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Processo Administrativo nº 
171/2021

Dispensa de Licitação 22/12/2021 IDEIA CONSTRUÇÕES E 
INSTALAÇÕES

A presente Dispensa de Licitação, tem como objeto reforma da sala onde será a nova Seccional de Santo Antonio de Jesus do CRF/BA, em regime de 
empreitada por preço global, conforme especificações e obrigações constantes da planilha descritiva de obras e serviços em anexo. Anexo

Processo Administrativo nº 
101/2020

Pregão Eletrônico 18/01/2021 LA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos compreendendo os serviços de 
reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e terrestres nos trechos e horários estabelecidos 
por atendimento remoto, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional de Farmácia da Bahia.

Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
061/2020

Pregão Presencial 27/01/2021 DJALMA VIEIRA DA SILVA ME

1º Aditivo do Contrato original de 27/08/20 da empresa especializada para a prestação de serviços de digitalização de até 10.000 páginas mês e 
manutenção mensal pelo período de 05 (cinco) meses de documentos pertencentes a todos os setores do CRF/BA, bem como o serviço de 
gerenciamento, ordenação e preparação dos documentos, digitalização e indexação tipológica, gerenciamento e armazenamento dos documentos 
digitais, deverá entregar mensalmente o acervo de todos os documentos, incluindo fornecimentos de cópias do aplicativo e todas as imagens 
digitalizadas em CD-ROM ou DVD-ROM, conforme quantitativo e as especificações técnicas, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional 
de Farmácia da Bahia.

Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
010/2020

Dispensa de Licitação 02/01/2021
CIEE - CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA

1° ADITIVO AO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O 
CRF/BA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
067/2020

Pregão Presencial 19/03/2021 NEWORK BRASIL FACILITIES 
LTDA

O presente 1 º termo aditivo do contrato original de 20/11/20, tem por objeto a contrataçào de mais 01 Telefonista com carga horário de 04 horas 
diárias durante os cinco dias da semana, perfazendo 20 horas semanais, junto ao CRF/BA. Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
030/2020

Pregão Presencial 20/03/2021 LOCALIZA RENT A CAR S/A
A Contratada se obriga a proceder com o 1º aditivo ao contrato Original de 20/03/20, a fim de continuar com a locação de veículos e prestando os 
serviços especializados, na forma da Cláusula Primeira do contrato primitivo. Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
030/2020

Pregão Presencial 21/03/2021 F1929 LOCADORA DE 
VEÍCULOS EIRELI LTDA

A Contratada se obriga a proceder com o 1º aditivo ao contrato Original de 20/03/20, a fim de continuar com a locação de veículos e prestando os 
serviços especializados, na forma da Cláusula Primeira do contrato primitivo. Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
002/2021

Dispensa de Licitação 01/06/2021
LFMS CONSULTORIA E 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS LTDA

A Contratada se obriga a aditivar e continuar prestando os serviços in loco do Sistema de Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas na gestão de 
Recursos Humanos e CRF/Web, conforme especificações contidas no Contrato original firmado em 04/01/2021. Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
035/2021

Pregão Eletrônico 05/06/2021 SEC SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA TEMPORÁRIA EIRELI

A Contratada se obriga a firmar este 1° aditivo, no sentido da admitir 01 Recepcionista com o mesmo de preço e com anuência de ambas partes, 
continuar a prestar os serviços terceirizados de mão de obra temporária junto a esta Autarquia. Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
075/2020

Pregão Eletrônico 09/06/2021 SEC SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA TEMPORÁRIA EIRELI

A Contratada se obriga a firmar este 1° aditivo, no sentido da recomposição de preço no salário do supervisor, uma vez que o mesmo exerce, 
simultaneamente, as mesmas atividades de serviços gerais e de supervisão, e com anuência de ambas partes, continuar a prestar os serviços 
terceirizados de mão de obra temporária junto a esta Autarquia.

Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
073/2020

Inexigibilidade 11/08/2021
RPB SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA

A Contratada se obriga a firmar este 1º Aditivo do Contrato original de 11/08/2020 da empresa especializada para a prestação de serviços de 
tecnologia da informação junto à TI do CRF/BA, o direito de uso de sistema através de site eletrônico próprio na modalidade SAAS, tudo na 
conformidade de todos os itens constantes da Cláusula 2ª do contrato primitivo.

Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
033/2021

Pregão Eletrônico 01/09/2021 QUALIGRAF SERVIÇOS 
GRÁFICOS E EDITORA LTDA

O presente 1º termo de aditivo ao contrato original de 26/04/2021, mediante cláusulas e condições seguintes: A Contratada se obriga a   aditivar o 1º 
termo de contrato e continuar com a contratação da empresa Gráfica e Editora especializada na conformidade do Pregão Eletrônico nº 003/21, a fim 
de atender as necessidades do CRF/BA. 

Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
015/2021

Pregão Eletrônico 05/09/2021 FLUXOS TRANSPORTES LTDA
A Contratada se obriga a proceder com o 1° aditivo ao contrato Original de 05/04/2021, a fim de continuar com a locação de veículos com motorista 
e combustível e prestando os serviços especializados, na forma da Cláusula Primeira do contrato primitivo. Anexo
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https://www.crf-ba.org.br/transparencia/wp-content/uploads/2022/10/6K5C9D6O-ADITIVO-1-QUALIGRAF-01-SET-2021.pdf
https://www.crf-ba.org.br/transparencia/wp-content/uploads/2022/10/6L3M7K9G-ADITIVO-1-FLUXOS-05-SET-2021.pdf
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Primeiro Termo Aditivo - 
Contrato nº 
9912506849/2020

Dispensa de Licitação 21/10/2021 CORREIOS O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses. Anexo

Primeiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
058/2021 

Dispensa de Licitação 18/11/2021 MFS - INFORMÁTICA ME
A Contratada se obriga a proceder com o 1° aditivo ao contrato Original de 18/05/2021, a fim de continuar com a prestando os serviços 
especializados e informática na forma da Cláusula Primeira do contrato primitivo. Anexo

Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
053/2019 

Inexigibilidade 01/03/2021 CARLOS NOVA E NOVA 
ADVOCACIA E CONSULTÓRIA

A Contratada se obriga a proceder com o 2º aditivo e prestar os especificos serviços, especializados na área trabalhista, inclusive comparecendo às 
necessárias audiências e acompanhar todos os processos pertinentes até final julgamento. Anexo

Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
081/2019 

Dispensa de Licitação 03/05/2021 RICARDO ROSA JATHAY
O Contratado se obriga a aditivar o contrato original de 02/05/2019 que cede o espaço da garagem para 05 veículos no endereço residencial acima 
indicado, destinado aos veículos oficiais e outros a serviço do CRF/BA. Anexo

 Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
061/2020

Pregão Presencial 27/06/2021 DJALMA VIEIRA DA SILVA ME

2º Aditivo do Contrato original de 27/08/20 da empresa especializada para a prestação de serviços de digitalização de até 10.000 páginas mês e 
manutenção mensal pelo período de 05 (cinco) meses de documentos pertencentes a todos os setores do CRF/BA, bem como o serviço de 
gerenciamento, ordenação e preparação dos documentos, digitalização e indexação tipológica, gerenciamento e armazenamento dos documentos 
digitais, deverá entregar mensalmente o acervo de todos os documentos, incluindo fornecimentos de cópias do aplicativo e todas as imagens 
digitalizadas em CD-ROM ou DVD-ROM, conforme quantitativo e as especificações técnicas, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional 
de Farmácia da Bahia.

Anexo

 Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
128/2019

Pregão Presencial 19/08/2021 CENTRAL DE EVENTOS E 
TURISMO DA BAHIA LTDA

A Contratada se obriga a aditivar o contrato e continuar com a prestação de serviços na locação de Equipamentos Audiovisuais no uso de todos os 
eventos do CRF/BA no interior e na capital, contrato original datado de 19/08/2019, em todos os seus termos e condições por mais 12 meses, face as 
diretrizes do art. 57 da Lei 8.666/93.

Anexo

 Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
120/2019

Pregão Presencial 01/09/2021 MONACO AUTO CENTER 
LTDA

O presente 2º termo aditivo do contrato original de 30/08/2019, tem por objeto a continuação na prestação de serviços contínuos de manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos nos 03 veículos da frota do CRF/BA por mais 12 (doze) meses. Anexo

 Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
120/2019

Pregão Presencial 01/09/2021
CODAMI TRANSPORTE E 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
LTDA

O presente 2º termo aditivo do contrato original de 30/08/2019, tem por objeto a continuação na prestação de serviços contínuos de manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos nos 05 veículos da frota do CRF/BA por mais 12 (doze) meses. Anexo

 Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
130/2019

Pregão Presencial 16/09/2021 CENTRAL DE EVENTOS E 
TURISMO DA BAHIA LTDA

A Contratada se obriga a aditivar o contrato e continuar com a prestação de serviços na locação de espaços no uso de todos os eventos do CRF/BA no 
interior e na capital, contrato original datado de 16/09/2019, em todos os seus termos e condições por mais 12 meses, face as diretrizes do art. 57 da 
Lei 8.666/93.

Anexo

Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
058/2021 

Pregão Eletrônico 01/10/2021 FLUXOS TRANSPORTES LTDA
A Contratada se obriga a proceder com o 2° aditivo ao contrato Original de 05/04/2021, a fim de continuar com a locação de veículos com motorista 
e combustível e prestando os serviços especializados, na forma da Cláusula Primeira do contrato primitivo. Anexo

 Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
136/2019

Dispensa de Licitação 18/10/2021 THYSSENKRUPP ELEVADORES 
S.A

O presente 2 º termo aditivo do contrato original de 23/10/2019, tem por objeto a contratação de prestação de serviços de assistência técnica no uso 
e manutenção, à plataforma elevatória do tipo enclausurada, com capacidade de 250 Kg na sede do edifício sede do CRF/BA, cujo equipamento fora 
adquirido por esta mesma empresa nos meados do mês de março do exercício financeiro de 2019.

Anexo

Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
067/2020

Pregão Presencial 20/11/2021 NEWORK BRASIL FACILITIES 
LTDA

A Contratada se obriga a proceder com o 2 º aditivo ao contrato Original de 20/11/2020, a fim de continuar com a terceirização da prestação de 
serviços de telefonistas, na forma da Cláusula Primeira do contrato primitivo. Anexo

 Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
158/2019

Pregão Presencial 01/02/2021

EXECUTIVA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA

As partes firmaram em 02/01/2019 o CONTRATO DE LOCAÇÃO acima referente a 17 (dezessete) equipamentos, conforme proposta comercial anexa 
ao contrato de locação acima citado.
Através deste Segundo Termo Aditivo fica incluída 0l(uma) multifuncional, modelo: M-2040DN/L alterando as cláusulas Do Aluguel e Seu 
Reajustamento e Do Anexo I.

Anexo
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Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
075/2020

Pregão Eletrônico 09/12/2021 SEC SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA TEMPORÁRIA EIRELI

A Contratada se obriga a firmar este 2 º aditivo, no sentido de admitir o pagamento de horas extras executadas pelos serviços gerais e de supervisão 
dentro e fora das dependências do CRF/BA, principalmente em eventos promovidos por esta entidade de classe, com o preço proporcional à sua 
carga horária normal e acrescidas de eventuais turnos noturnos ou em dias feriados, com anuência de ambas partes e continuar a prestar os serviços 
terceirizados de mão de obra temporária junto a esta Autarquia.

Anexo

Segundo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
033/2021

Pregão Eletrônico 26/12/2021 QUALIGRAF SERVIÇOS 
GRÁFICOS E EDITORA LTDA

O presente 2º termo de aditivo ao contrato original de 26/04/2021, mediante cláusulas e condições seguintes: A Contratada se obriga a   aditivar o 1º 
termo de contrato e continuar com a contratação da empresa Gráfica e Editora especializada na conformidade do Pregão Eletrônico nº 003/21, a fim 
de atender as necessidades do CRF/BA. 

Anexo

Terceiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
158/2019

Pregão Presencial 24/03/2021

EXECUTIVA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA

As partes firmaram em 02/01/2019 o CONTRATO DE LOCAÇÃO acima referente a 17 (dezessete) equipamentos, conforme proposta comercial anexa 
ao contrato de locação acima citado.
Através deste Terceiro Termo Aditivo fica retirado 01 (um) scanner de mesa marca Canon modelo, DR-C240 serie 470763 alterando as cláusulas Do 
Aluguel e Seu Reajustamento e Do Anexo I.

Anexo

Terceiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
119A/2018

Dispensa de Licitação 17/07/2021
CIEE - CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA

O presente 3º Termo Aditivo ao Contrato para o Desenvolvimento de Programas de Aprendizagem, firmado aos 17 dias do mês de julho do ano de 
2018 tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. Anexo

Terceiro Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
061/2020

Pregão Presencial 27/11/2021 DJALMA VIEIRA DA SILVA ME

3º Aditivo do Contrato original de 27/08/20 da empresa especializada para a prestação de serviços de digitalização de até 10.000 páginas mês e 
manutenção mensal pelo período de 05 (cinco) meses de documentos pertencentes a todos os setores do CRF/BA, bem como o serviço de 
gerenciamento, ordenação e preparação dos documentos, digitalização e indexação tipológica, gerenciamento e armazenamento dos documentos 
digitais, deverá entregar mensalmente o acervo de todos os documentos, incluindo fornecimentos de cópias do aplicativo e todas as imagens 
digitalizadas em CD-ROM ou DVD-ROM, conforme quantitativo e as especificações técnicas, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional 
de Farmácia da Bahia.

Anexo

Quarto Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
158/2019

Pregão Presencial 24/05/2021

EXECUTIVA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA

As partes firmaram em 02/01/2019 o CONTRATO DE LOCAÇÃO acima referente a 17 (dezessete) equipamentos, conforme proposta comercial anexa 
ao contrato de locação acima citado.
Através deste Quarto Termo Aditivo fica retirado 01 (um) scanner da marca Canon modelo DR-C240 e incluída uma multifuncional Kyocera modelo M-

Anexo

Quarto Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
146/2018

Dispensa de Licitação 02/11/2021 NEO TAGUS Este contrato tem como objeto a licença de utilização do software de gestão de marcação de ponto (Kairos) Anexo

Quarto Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
052/2017

Pregão Presencial 21/12/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel com tecnologia GSM ou superior, com fornecimento de 29 vinte e 
nove linhas e respectivos aparelhos celulares novos, em regime de comodato, através de plano corporativo estimativo em 1350 minutos em VC1 e 
840 minutos em VC2 e VC3, tarifa zero entre os usuários do plano e controle de gestão.

Anexo

Quinto Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
074/2016

Pregão Presencial 24/07/2021 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
O presente 5° aditivo ao contrato original de 24/11/2016, tem como objeto a continuidade dos serviços de fornecimento de tiquetes refeições 
eletrônico e tiquetes de papel, destinados aos servidores do CRF/BA, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações e 
obrigações constantes do contrato original de 24/11/2016.

Anexo

Quinto Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
158/2019

Pregão Presencial 28/09/2021

EXECUTIVA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA

As partes firmaram em 02/01/2019 o CONTRATO DE LOCAÇÃO acima referente a 17 (dezessete) equipamentos, conforme proposta comercial anexa 
ao contrato de locação acima citado.
Através deste Quinto Termo Aditivo fica incluída 02 (duas) multifuncionais Kyocera modelo M-2040DN/L, alterando- se as cláusulas Do Aluguel e Seu 
Reajustamento, Da Franquia e Do Anexo I.

Anexo

Sexto Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
090/2018

Pregão Presencial 01/02/2021 QUALIGRAF SERVIÇOS 
GRÁFICOS E EDITORA LTDA

A Contratada se obriga a proceder com o 6º aditivo ao contrato Original, com a majoração de 25% (vinte e cinco por cento) de serviços, sem majorar 
os custos originais, a fim de continuar prestando os serviços gráficos relacionados no Pregão Presencial nº 001/18 ao CRF/BA/, em todos os seus 
termos e condições por um período de 03 meses, vigorando até 30 de abril de 2021, conforme contrato original.

Anexo
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Sexto Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
032/2017

Inexigibilidade 01/04/2021 DISTINTO SOCIAL MEDIA

Serviços de marketing direto com briefing e definição dos aspectos mais importantes a serem abordados na estratégia:
§ 1º Os serviços serão desenvolvidos, mediante o seguinte desdobramento:
a) gestão das plataformas Facebook e Instagram;
b) elaboração do Cronograma de Postagem junto ao Contratante;
c) Criação e acompanhamento do desempenho de cada campanha, assegurando a melhor cobertura dos públicos e/ou dos mercados objetivados, 
sendo de responsabilidade do Contratante o Impulsionamento das postagens e o pagamento do valor das redes a serem utilizadas;
d) criação de textos, artes e matérias para publicação nas plataformas indicadas, de acordo com os temas pré-definidos junto ao Contratante;
e) o Contratante se responsabiliza pelo menos uma postagem por dia, em horário comercial, de segunda-feira a domingo, nas redes sociais;
f) monitoramento do engajamento do público e interação com potenciais clientes/leitores, dando retornos pré-definidos pelo Contratante e possíveis 
perguntas dos usuários nas páginas Facebook e Instagram;
g) elaboração de uma matéria semanal para o site do CRF-BA e para as redes sociais;
h) criação e locução da nota comercial para veiculação na rádio 104,9 FM GUANAMBI;
i) produção de um spot de rádio, semanal, para a EXCELSIOR 804 AM, sobre temáticas relacionadas a área farmacêutica;
j) elaboração de um banner e uma nota, mensal, sobre o trabalho do CRF-BA para veiculação mensal no JORNAL O SOLLO IMPRESSO.
l) elaboração da identidade visual virtual para as redes sociais e cobertura de eventos institucionais.
§ 2º O envio e o recebimento de informações e materiais relacionados ao projeto se darão de forma eletrônica ou física, quando for preciso.

Anexo

Sétimo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
130/2018

Tomada de Preço 01/02/2021 EXSEG SEGURANÇA PRIVADA 
LTDA

O presente 7° aditivo ao contrato original de 01/08/2018, tem como objeto a continuidade dos Serviços de Vigilância Armada 24 hs da sede do 
CRF/BA, em regime de empreitada, conforme especificações e obrigações constantes da cláusula segunda do contrato original de 01/08/2018, 
ficando os Contratantes obrigados a aditivar o presente 7° termo , sem nenhuma majoração adicional.

Anexo

Oitavo Termo Aditivo - 
Processo Administrativo nº 
130/2018

Tomada de Preço 01/07/2021 EXSEG SEGURANÇA PRIVADA 
LTDA

O presente 8° aditivo ao contrato original de 01/08/2018, tem como objeto a continuidade dos Serviços de Vigilância Armada 24 hs da sede do 
CRF/BA, em regime de empreitada, conforme especificações e obrigações constantes da cláusula segunda do contrato original de 01/08/2018, 
ficando os Contratantes obrigados a aditivar o presente 8° termo , sem nenhuma majoração adicional.

Anexo

Primeiro Termo de 
Repactuação  - Processo 
Administrativo nº 149/2021

Pregão Presencial 22/01/2021 EXSEG SEGURANÇA PRIVADA 
LTDA

O presente 1° termo de repactuação ao contrato original de 01/08/2018, tem como objeto a continuidade e respectiva planilha de de diferença de 
agosto/2020 a janeiro de 2021, dos Serviço de Vigilância Armada 24 h da sede do CRF/BA, em regime de empreitada, conforme especificações e 
obrigações constantes da cláusula segunda do contrato original de 01/08/2018, ficando os Contratantes obrigados a firmarem o 1° termo de 
repactuação ao contrato original de 01/08/2018, com majoração adicional, conforme planilha anexa.

Anexo

Primeiro Termo de 
Repactuação - Processo 
Administrativo nº 030/2020

Pregão Presencial 23/08/2021 F1929 LOCADORA DE 
VEÍCULOS EIRELI LTDA

O presente primeiro termo aditivo de repactuação do aditamento de 21/03/2021 do contrato original de 20/03/2020, tem como objeto a 
continuidade do contrato e respectivo pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da Contratada através de email datado de 23/08/2021 com 
planilha explicativa, conforme objeto, preço, prazo e obrigações constantes das cláusulas 1ª, 2ª e 3ª, do contrato primitivo de 20/03/2020, ficando os 
Contratantes obrigados a firmarem o 1º termo de repactuação, com majoração adicional e atualização da mensalidade, conforme planilha  anexa.

Anexo

Primeiro Termo de 
Repactuação - Processo 
Administrativo nº 030/2020

Pregão Presencial 03/05/2021 LOCALIZA RENT A CAR S/A

O presente primeiro termo aditivo de repactuação do aditamento de 21/03/2021 do contrato original de 20/03/2020, tem como objeto a 
continuidade do contrato e respectiva planilha de reequilíbrio econômico-financeiro da Contratada, conforme objeto, preço, prazo e obrigações 
constantes das cláusulas 1ª, 2ª e 3ª, do contrato primitivo de 20/03/2020, ficando os Contratantes obrigados a firmarem o 1º termo de repactuação, 
com majoração adicional e atualização da mensalidade, conforme planilha anexa.

Anexo

Primeiro Termo de 
Repactuação - Processo 
Administrativo nº 075/2020

Pregão Eletrônico 01/03/2021 SEC SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA TEMPORÁRIA EIRELI

O presente lº termo de repactuação ao contrato original de 09/12/2020, tem como objeto o reajuste na formalidade da Lei e continuidade do 
contrato, tendo em vista o desequilibrio econômico financeiro e urgente necessidade do equilíbrio, face a MP nº 1021, de 30 de dezembro de 2020, 
planilha de custos e formação de preços, memória de cálculo e resumo por efetivo, comprovando a elevação dos custos do objeto contratado, a 
partir do reajuste do salário mínimo ocorrido em 01 de janeiro de 2021, impactando os custos para a função de Auxiliar de Serviços Gerais no valor 
original de R$ 131. 075, 16, que após a adequação da planilha de composição de preços, passou a ser de R$ 134.456,96, cuja majoração encontra 
respaldo no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93.

Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 05/01/2021 ELIENE TEIXEIRA ARAUJO Aluguel de espaço para funcionamento da Seccional de Jequié. Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 25/02/2021 MANOEL MESSIAS DA ROCHA Aluguel de espaço para funcionamento da Seccional de Paulo Afonso. Anexo
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Contrato de Locação Dispensa de Licitação 02/03/2021 RICARDO PINON NUNES Aluguel de espaço para funcionamento da Seccional de Itabuna. Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 19/03/2021 JORGE PEREIRAR TELES Aluguel de espaço para funcionamento da Seccional de Irecê. Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 10/04/2021 VICTOR BRAZ DA SILVA 
AZEVEDO

Aluguel de espaço para funcionamento da Seccional de Feira de Santana. Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 01/05/2021 SELMA ALVES FLORES 
FERNANDES

Aluguel de espaço para funcionamento da Seccional de Guanambi. Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 05/06/2021 MARTA DE SOUZA Aluguel de espaço para funcionamento da nova Seccional de Barreiras. Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 01/08/2021 ROBERIO TRUMAN 
CARNEIRO DE CAMPOS

Aluguel de espaço para funcionamento da nova Seccional de Juazeiro. Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 13/08/2021 CONSTRUTORA MODULAR 
LTDA

Aluguel de espaço para funcionamento da Seccional de Teixeira de Freitas. Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 10/09/2021 ANDRÉ SILVA PRADO Aluguel de espaço para funcionamento da Seccional de Vitória da Conquista. Anexo

Contrato de Locação Dispensa de Licitação 18/11/2021 VALMOR CAJAIBA DIAS Aluguel de espaço para funcionamento da Seccional de Santo Antônio de Jesus. Anexo
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