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EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019  

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG, na 
pessoa de seu representante legal, através de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria 
nº. 09/2019, torna público a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2019, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 do tipo “menor preço global” –  
regime de fornecimento integral, objetivando a prestação de serviços indicados no item 
01 deste instrumento.   

A presente licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2.002, pelo Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela Lei 
Complementar nº. 123/06 e subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as devidas alterações e demais normas pertinentes.  

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 27/02/2019, 
às 14h30 min, na Sede do CRF/MG, localizada na Rua Urucuia, n. 48, Bairro Floresta, 
Belo Horizonte/MG, e será conduzida pela Pregoeira, com auxílio da Equipe de Apoio.  

O objeto desta licitação visa serviços de Locação de 24 (vinte e quatro) Smartphones 
para uso corporativo pelo quadro de fiscais da Gerência de Fiscalização, Orientação e 
Ética do CRF/MG, conforme especificação e demais condições peculiares constantes 
do Anexo I, parte integrante do presente Edital, sob o regime de fornecimento integral.  

Fazem parte deste instrumento convocatório os Anexos de I a VII, conforme descrito 
abaixo:  

I. Termo de Referência com especificação do objeto licitado; 
II. Declaração de cumprimento das condições de habilitação; (credenciamento) 
III. Declaração de cumprimento das condições de habilitação para Microempresas e 
Empresa de Pequenas Empresas; (credenciamento) 
IV. Modelo de Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador, conhecimento do 
Edital e de Inexistência de Fatos Impeditivos; (credenciamento) 
V. Termo de Credenciamento (procuração); (credenciamento) 
VI. Modelo da Proposta Comercial; (proposta) 
VII. Minuta do Contrato.  

1. DO OBJETO:  

1.1 - Serviços de Locação de 24 (vinte e quatro) Smartphones para uso corporativo 
pelo quadro de fiscais da Gerência de Fiscalização, Orientação e Ética do CRF/MG, 
conforme especificação e demais condições peculiares constantes do Anexo I, parte 
integrante do presente Edital, sob o regime de fornecimento integral.  

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO: 
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2.1. Os smartphones utilizados atualmente foram adquiridos no início de 2015 e, 
portanto, já em obsolescência e apresentando defeitos.  

2.2. A locação de Smartphones se mostra mais viável em decorrência da prevista 
migração do sistema de fiscalização atual para FEM (Fiscalização Eletrônica Móvel) 
do Conselho Federal de Farmácia (CFF), que utilizará o tablet como dispositivo móvel.  

2.3. Além disso, a locação de 24 smartphones (demanda da fiscalização) comparada 
com a compra de 26 smartphones (dois a mais para reposição imediata) fica 
aproximadamente com um custo de 15%  a menos para um período de 24 (vinte e 
quatro) meses, tempo estimado de utilização dos equipamentos ainda em boas 
condições de uso.  

2.4. O objetivo da locação será para atender à necessidade da Gerência de 
Fiscalização do CRF/MG quanto à atividade de fiscalização móvel, após análise 
criteriosa do pedido, padronizações anteriormente estabelecidas, para efeitos de 
gerenciamento, suporte, integração, compatibilidade e desempenho.  

3. ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO:  

3.1 – O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet pelo site do 
CRF/MG. (www.crfmg.org.br)  

3.2 – Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, 
de acordo com seu teor.  

3.2.1 – QUESTÕES JURÍDICAS - deverão ser formuladas por escrito e dirigidas à 
Pregoeira, na Rua Urucuia, n. 48, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, pelo fax (31) 
3218-1001 ou 1002 ou escaneadas e enviadas pelo e-mail licitacao@crfmg.org.br, até 
2 (dois) dias úteis antes do prazo marcado para abertura do certame.  

2.2.2 – QUESTÕES DIVERSAS – poderão ser obtidas através do e-mail 
licitacao@crfmg.org.br.  

3.3 – Somente serão dirimidas por telefone as dúvidas de ordem estritamente informal.  

3.4 – Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas à Pregoeira e 
protocolizadas nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Rua Urucuia n. 48, Bairro 
Floresta, Belo Horizonte/MG, observado o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do 
artigo 41 da Lei Federal n. 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

3.5 – Caberá à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas.  

3.6 – No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou 
RG, em se tratando se pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica 
(por documento original ou cópia autenticada).  

4. DOS ENVELOPES: 

http://www.crfmg
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4.1 - Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
serão recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão 
pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame.  

4.2 - As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser 
apresentados em dois envelopes opacos e lacrados, contendo em sua parte externa 
os seguintes dizeres:  

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG  
À PREGOEIRA DO CRF/MG 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº.  01/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2019 
PROPONENTE:...........................................................................   

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG  
À PREGOEIRA DO CRF/MG 
ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2019 
PROPONENTE: ..........................................................................  

4.3 – O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG não se 
responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de 
Habilitação” que não sejam entregues à Pregoeira no local, data e horário definidos 
neste Edital.  

4.4 - É FACULTADO AOS INTERESSADOS O ENVIO DOS ENVELOPES DE 
PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO (via postal, por portador ou por qualquer outro meio 
de entrega), desde que os mesmos sejam recebidos até o horário do início da sessão, 
acompanhados da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (Anexo 
II) e, se for o caso, da Declaração de que se enquadra como MICROEMPRESA-ME ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP (Anexo III), em separado, ou seja, as 
mencionadas declarações deverão ser enviadas FORA DOS ENVELOPES de 
proposta ou de habilitação.  

4.4.1 – Nesse caso, prevalecerá e será considerado o preço escrito, sem participação 
na fase de lances verbais.  

4.5 - Em nenhuma hipótese, serão recebidos envelopes de proposta e de habilitação 
após o prazo estabelecido neste Edital. Declarada a abertura da sessão pela 
Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes.  

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
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5.1 – O objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do CRF/MG - 
Orçamento/2019, proveniente das seguintes dotações orçamentárias: 
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:  

6.1 - Poderão participar deste Pregão:  

6.1.1 - Quaisquer licitantes que detenham atividades pertinentes e compatíveis com o 
objeto deste Pregão e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.  

6.2 - Não poderão participar deste Pregão:  

6.2.1 – Licitantes que se encontrarem sob processo de falência, concordata, 
recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, 
sociedades estrangeiras que não funcionem no país;    

6.2.2 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspenso, ou que, tenham sido declaradas inidôneas por esta Autarquia Federal, 
enquanto perdurarem os motivos da punição;  

6.2.3 – Que não atendam ao estipulado no item 6.1.1;  

6.2.4 – Que sejam constituídas sob a forma de consórcio ou cooperativas;  

6.2.5 – Que tenham funcionários, membros da Administração e/ou colaboradores do 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG.  

Obs.: A observância das vedações do item 6.2 é de inteira responsabilidade das 
licitantes que, pelo descumprimento, sujeitar-se-ão às penalidades cabíveis.  

7. DO CREDENCIAMENTO:  

7.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

7.1.1 - Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário ou dirigente da 
Licitante): Carteira de Identidade ou documento equivalente, Estatuto Social, Contrato 
Social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou, 
tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Se o representante for 
sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos 
de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser 
o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes 
necessários através de procuração.  

7.1.2 - Tratando-se de procurador: Carteira de Identidade ou documento equivalente, o 
instrumento de procuração público ou particular, neste caso, com firma reconhecida e 
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contendo poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos 
requisitos da habilitação; especialmente para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 
7.1.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga em nome da empresa 
representada (ANEXO V).  

7.2 – O representante legal, conforme item 7.1.1, ou o procurador, conforme item 
7.1.2, deverá identificar-se exibindo documento oficial para esse fim.  

7.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

7.4 - O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa atuar 
na etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão. As empresas interessadas 
em participar do certame que não apresentar nenhum dos documentos referidos no 
item 7.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção de interposição de recurso ou 
praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a 
constante na Proposta de Preços (envelope nº. 01).  

7.5 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, deverá ser 
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:  

7.5.1 - empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal  
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.ht;  

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.  

7.6 - A procuração e documentos enumerados nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.2 e 7.5.1 
deverão ser entregues fora dos envelopes nº. 01 (proposta comercial de preços) e 02 
(habilitação).  

7.7 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos relacionados no item 
7.5.1 no ato do credenciamento, juntamente com a declaração solicitada no ANEXO 
III, não poderá usufruir dos benefícios determinados na LC nº. 123/06.  

7.8 - Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer 
processo de cópia, desde que legível, respondendo o licitante pela autenticidade.  

7.9 – O Credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, não 
será devolvido.  

7.10 – O credenciamento da licitante ou de seu representante legal, junto ao 
Pregoeira, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.ht;
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8. DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO:  

8.1 - A licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo II ou III deste 
Edital. A declaração deverá ser apresentada no credenciamento, fora dos envelopes 
de Proposta Comercial e de Habilitação.  

8.2 - As licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte 
devem apresentar declaração da própria licitante, conforme modelo deste Edital – 
Anexo III, para efeito de aplicação da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro 
de 2006, podendo anexar a esta declaração o extrato de Pesquisa Fiscal, emitido por 
órgão do Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal. A referida declaração 
deverá também ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de 
Documentos de Habilitação.  

9. MICROEMPRESA   

9.1 – Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, para que 
a microempresa ou empresa de pequeno porte regularize sua documentação fiscal, 
ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis; cujo termo inicial será declarado 
a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério do CRF/MG, na forma do Parágrafo 1º. artigo 
43 da Lei Complementar nº. 123/2006.  

9.2 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não regularize sua 
documentação fiscal no prazo estabelecido no item 9.1, decairá seu direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93 e 
suas alterações. Será facultado ao CRF/MG convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação, na forma do Parágrafo 2º do artigo 43 
da Lei Complementar n. 123/2006 c/c com o Parágrafo 2º do artigo 64 da Lei 8.666/93 
e suas alterações.  

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL:  

10.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada conforme o Anexo VI (uma para 
cada função/serviço) em uma única via, elaborada em papel timbrado, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo 
representante legal da empresa, em envelope opaco e lacrado, nos quais deverão 
constar as seguintes indicações:  

a) Fazer menção ao número deste Pregão Presencial e conter a razão social da 
licitante, o CNPJ, número (s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo 
endereço com CEP.  

b) Descrição do objeto da presente licitação, conforme item 1 (Objeto) e Anexo I deste 
Edital.  
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c) Valor total da despesa, em algarismo e por extenso. Havendo divergência entre os 
valores em algarismo e por extenso, valerá este. Deverá ser preenchida uma planilha 
de custos para cada função/serviço.  

d) Depois de concluída a fase de lances e/ou negociação com a Pregoeira, será 
vencedora a licitante que ofertar o menor valor.   

e) No valor proposto, a empresa licitante se responsabilizará por todas as despesas 
relativas à prestação dos serviços, como: impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer 
outros encargos que incidem ou venham a incidir sobre os serviços, objeto desta 
licitação.  

f) A cotação e 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, seja para mais ou para menos.  

10.2 - O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data de abertura da referida proposta. Se por falha do Licitante a 
proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada válida por 60 
(sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação.  

10.3 - A licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nome do 
representante que irá assinar o contrato, Nº. do CPF, Nº. do RG, estado civil, profissão 
e endereço residencial.  

10.4 - A proposta deverá ser elaborada conforme o que se pede como modelo, no 
anexo VI.  

10.5 - Apresentada a proposta, o Licitante estará automaticamente aceitando e se 
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital.  

10.6 - Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes 
na proposta comercial que não impedem a caracterização dos produtos a serem 
fornecidos nos termos do objeto desta licitação, não ensejarão a desclassificação, 
salvo se, inequivocamente, tais falhas acarretarem lesões ao direito das demais 
licitantes, prejuízo à Administração ou impedirem a exata compreensão do seu 
conteúdo.  

10.7 – A Licitante detentora da proposta de menor preço deverá encaminhar ao 
Pregoeira, via e-mail: licitação@crfmg.org.br, sua proposta de preço ajustada ao 
preço final na mesma formatação da proposta comercial do Anexo VI deste Edital, em 
até 01 (um) dia após o encerramento da sessão do Pregão, mesmo que essa 
sessão seja baixada em diligência, sob pena de desclassificação.  

11. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

11.1 - Os documentos exigidos nos itens a seguir poderão ser apresentados em 
cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas, apresentadas em via original 
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seguida de cópia para autenticação pelo Pregoeira e/ou Equipe de Apoio. As cópias 
reprográficas ficarão retidas no processo.  

11.2 - Os documentos emitidos via internet dispensam autenticação e poderão ter sua 
autenticidade verificada no respectivo “site”.   

11.3 – Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento 
exigido ou apresentá-lo em desacordo com as exigências deste edital, salvo as 
certidões negativas que podem ser emitidas pela internet no momento da habilitação.  

11.4 – Será aceito o SICAF – SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE 
FORNECEDORES desde que especificado no mesmo todos os documentos 
solicitados neste Edital com a respectiva validade.   

11.5 - Para a HABILITAÇÃO serão exigidos, exclusivamente, os seguintes 
documentos:  

11.5.1 – Habilitação Jurídica:  

a) Registro comercial no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Deverão 
ser anexadas todas as alterações registradas ou a ultima alteração se for consolidada.  

c) Inscrição de Ato Constitutivo no órgão competente, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício.  

d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
operação no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

11.5.1.1. Caso um dos documentos acima referidos seja apresentado para fins de 
credenciamento, aquele documento suprirá a exigência para fins de habilitação da 
empresa classificada.  

11.5.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF, com situação ativa.  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal, na qual abrange inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, 24 de 
julho de 1991.  
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c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF).  

d) Certidão de Regularidade Fiscal perante a Secretaria da Fazenda Estadual.  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda do Município, relativa à sede ou 
domicílio da licitante.  

f) Certidão Negativa de débitos trabalhistas conforme Lei 12.440/11.  

11.5.2.1 - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da 
própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação.   

11.5.2.2 – Caso um dos documentos acima referidos, seja apresentado para fins de 
credenciamento, aquele documento suprirá a exigência para fins de habilitação da 
empresa classificada.  

11.5.3 – Qualificação Econômico-Financeira:  

Apresentação de Certidão Negativa de Falência  e Recuperação Judicial,  expedida 
pelo Cartório distribuidor da sede da licitante, com data de emissão de, no máximo, 90 
(noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento deste pregão, ou dentro 
do prazo de validade constante no documento.  

11.5.4 - Qualificação Técnica:   

Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido 
serviços compatíveis com características semelhantes ao objeto desta licitação. O 
atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel 
timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os prazos das atividades executadas ou em 
execução pela licitante.  

12. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:  

12.1 - No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame.  Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum 
outro.   

12.2 - Após o credenciamento, os licitantes entregarão à Pregoeira a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a 
Proposta Comercial (ENVELOPE Nº. 01) e os Documentos de Habilitação 
(ENVELOPE Nº. 02).  

12.3 – A Pregoeira abrirá os envelopes de proposta dos licitantes.  Ato contínuo, a 
Pregoeira examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço 
e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo 
motivadamente a respeito. 
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12.4 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:   

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital e 
seus Anexos;  

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;  

c) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível.  

12.5 - Durante os trabalhos de julgamento das propostas, a Pregoeira poderá 
suspender a reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser 
sanadas de imediato.  

12.6 - No tocante ao valor total da despesa, este deverá ser expresso em algarismo e 
por extenso. Em caso de divergência, prevalecerá o valor por extenso.  

12.7 - Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de 
menor valor.   

12.8 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios:  

a) seleção das propostas de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquele.  

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), 
incluída a proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços ofertados nas propostas apresentadas.  

c) para efeito de seleção será considerado o menor valor.   

d) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  

e) se, nos critérios acima, não for possível  a obtenção do número mínimo de 3 (três) 
licitantes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação das propostas 
escritas, o certame transcorrerá normalmente. Porém, caso haja o comparecimento de 
uma única interessada ou apenas uma proposta admitida, a Pregoeira dará 
continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando 
os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da proposta,  habilitação, 
negociação do preço ofertado e  adjudicação.  

13. LANCES VERBAIS:  

13.1 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
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demais em ordem decrescente de valor, levando em consideração o valor total da 
despesa, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate.  

13.2 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores ao menor valor total da despesa.  

13.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último 
preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.  

13.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante 
desistente às penalidades previstas neste Edital.  

13.5 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
declinarem da formulação de novos lances.  

13.6 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 
efetuaram lances ou não, na ordem decrescente dos valores.  

13.7 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor lance com vistas à 
redução do preço.  

13.8 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte.  

13.9 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores ao melhor preço.  

13.10 - No caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte 
forma:  

a) Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito.  

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta 
condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 minutos após a 
solicitação da Pregoeira, sob pena de preclusão. 
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e) Na hipótese de não contratação nos termos previstos, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

f) O disposto nesta condição somente aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.   

14. JULGAMENTO:  

14.1  - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará, com auxílio da Equipe 
de Apoio, a aceitabilidade do menor preço e a compatibilidade do objeto proposto com 
o especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito.  

14.2 - Durante os trabalhos de análise e julgamento das propostas, a Pregoeira poderá 
suspender a reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser 
sanadas de  imediato.  

14.3 – Caso não haja lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de MENOR PREÇO ofertado.   

14.4 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor.  

14.5 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame, ficando o mesmo convocado 
a apresentar nova proposta de preço escrita, firmada pelo representante legal, em 
papel timbrado ou personalizado do licitante, adequada ao lance eventualmente 
ofertado/negociado, no prazo de 1 (um) dia,  a contar do término da etapa de lances.  

14.5.1 - A não apresentação da nova proposta no prazo determinado no item acima, 
ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, bem como na 
desclassificação da Licitante.  

14.6 - Não se admitirá proposta que apresentar preços totais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido 
limites mínimos.  

14.7 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda aos requisitos, caso em que será declarado vencedor.  

14.8 - Será declarado vencedor o licitante que declarar o menor valor.   

14.9 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio 
e pelos Licitantes presentes.  
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15. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:  

15.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, que começarão a correr no 
término do tempo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.  

15.2 – A licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, 
as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

15.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira 
ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para 
a homologação.  

15.4 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

15.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento.  

15.6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

15.7 - A Pregoeira ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando 
prazos para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do 
processo.  

16. DO PAGAMENTO DO OBJETO CONTRATUAL:  

16.1 – O pagamento pelos serviços dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão 
da Nota Fiscal, acompanhada de boleto bancário e do atesto do gestor do contrato.  

16.1.1 - A Nota Fiscal deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:  

a) cópia autenticada das guias de recolhimento de FGTS e INSS; 
b) cópia da folha de pagamento dos empregados alocados no serviço; 
c) cópias dos recibos de entrega dos vales-transporte, dos vales refeição. 
d) de outros benefícios estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho; 
e) cópias dos recibos dos pagamentos mensais e de férias, e, no caso de empregados 
demitidos, das verbas rescisórias. 
f) planilha de custos dos serviços, por função, para a Sede e Seções. 
g) Nota Fiscal dos materiais entregue.  
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16.1.2 - No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do CRF/MG, os valores 
serão corrigidos com base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice que 
venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.  

16.2 - Nos preços contratados já estão incluídos: materiais, impostos, contribuições, 
taxas, frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes.  

16.3 - A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à Licitante 
vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado 
acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.  

16.4 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição de pagamento por parte da Licitante vencedora, 
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
Licitador.  

16.5 – O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal 
obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente 
atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes.  

16.6 - Por determinação legal, prevista na Instrução Normativa nº. 1.234 de 
11/01/2012 (que faz referência a Lei nº. 9.430, de

 

27 dezembro de 1996), da Receita 
Federal, o CRF/MG efetuará a retenção na fonte do Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), COFINS, e 
Contribuição PIS/PASEP incidente sobre o valor a ser pago, no percentual 
correspondente à natureza do bem fornecido, constante da Tabela de Retenção – 
Anexo I da Instrução Normativa nº. 1.234 e respectivas atualizações. A não retenção 
estará condicionada à comprovação (pela Licitante vencedora) de inscrição regular no 
SIMPLES, comprovação de tratar-se de entidade sem fins lucrativos ou de entidade de 
assistência social. As retenções deverão vir destacadas na NF, NFe, NFes, etc.  

16.7 - O CRF/MG pagará as faturas/duplicatas somente à Licitante vencedora, vedada 
sua negociação com terceiros.  

16.8 – Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na 
fonte.  

17. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

17.1 - Caberá rescisão de Contrato por ato unilateral e escrito do CRF/MG, nos casos 
previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93.  

17.2  – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 
8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 
regulamentares comprovados que houver sofrido.  

18. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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18.1 – A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação pelo Licitador.  

18.2 – Sem prejuízo da responsabilidade da Licitante vencedora, os serviços objeto do 
contrato estão sujeitos a mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização pelo Licitador, 
obrigando-se a Licitante vencedora a prestar todos os esclarecimentos necessários 
que lhe forem solicitados.  

18.3 – A existência de fiscalização por parte do Licitador de nenhum modo diminui ou 
altera a responsabilidade da Licitante vencedora na prestação dos serviços assumidos 
a serem executados – inclusive perante terceiros – por qualquer irregularidade, não 
importando, na eventualidade de sua ocorrência, co-responsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes.  

18.4 - O acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação da execução dos 
serviços contratados serão realizados pelo Gestor do contrato, designado pelo 
Licitante vencedora, nos termos do artigo 67, da Lei 8.666/93. Referido Gestor 
atestará as Notas Fiscais, para efeito de liquidação, nos termos dos artigos 62 e 63 da 
Lei 4.320, de 17 de março de 1964.  

19. DAS PENALIDADES:  

19.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta licitação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos devidamente 
justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e 
ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não:  

I - advertência;  

II – multa, nos seguintes termos:  

a) Multa de 1% (um por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual, do primeiro ao décimo dia de atraso.   

b) Multa de 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual, do décimo primeiro ao vigésimo dia de atraso.   

c) Multa de 3% (três por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual, do vigésimo primeiro ao trigésimo dia de 
atraso.   

d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, para cada evento, pelo não 
cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
CRF/MG, pelo prazo de até 2 (dois) anos.  
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Licitante vencedora ressarcir o Licitador, pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.  

19.2. A Licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV 
do item anterior, quando incorrer nos seguintes motivos:   

I. Descumprimento do prazo de prestação dos serviços.  

II. Recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação dos serviços.  

III. Não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e 
prazos estipulados neste Edital.  

19.3 - Além das penalidades citadas, a Licitante vencedora ficará sujeita, ainda, no 
que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 
8.666/93 durante o prazo de execução contratual.  

19.4 - As multas estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo 
de perdas e danos cabíveis.  

19.5 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Licitante 
vencedora as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante 
inscrição em dívida ativa, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  

20. PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO:  

20.1 - O prazo de vigência do contrato será de doze meses, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo renovado, até o 
limite de 60 meses, se assim for da vontade das partes na conformidade do 
estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações posteriores.   

20.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a 
convocação do adjudicatário no prazo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do 
contrato.   

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

21.1 – A Licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente atualizado, conforme preceitua o 
art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.  

21.2 - O resultado e os demais atos passíveis de divulgação pertinentes a esta 
licitação serão divulgados no DOU.   
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21.3 - Em caráter estritamente informativo, é facultado ao CRF/MG divulgar atos da 
licitação na sua página na internet (www.crfmg.org.br).  

21.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada junto à Comissão de Licitação, na sede do CRF/MG, 
na Rua Urucuia, 48, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, pelo prazo de 30 (trinta) dias.  

21.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.  

21.6 - O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de 
habilitação apresentada na licitação.  

21.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Justiça Federal Seção Judiciária de 
Minas Gerais.   

21.8 - O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no 
endereço: www.crfmg.org.br, e ainda, poderá ser consultado e/ou retirado junto à 
Comissão de Licitação do CRF/MG, na Rua Urucuia, 48, Floresta, Belo Horizonte, 
local onde a Pregoeira e membros da Equipe de Apoio, prestarão todos os 
esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando disponível para 
atendimento nos dias úteis, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, ou pelo fone/fax: 
(31) 3218-1001/1002.    

Belo Horizonte 12,  fevereiro de 2019.     

Priscila Cristini Silva 
Pregoeira    

YULA DE LIMA MEROLA 
Presidente do CRF/MG    

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG         

http://www.crfmg.org.br
http://www.crfmg.org.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

   

LOCAÇÃO DE SMARTPHONES

   

1 - OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa prestadora de Serviços de locação de 24 (vinte e quatro)  
smartphones para uso corporativo pelo quadro de fiscais da Gerência de Fiscalização, 
Orientação e Ética do CRF/MG, sob o regime de fornecimento integral.  

2 - JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Os smartphones utilizados atualmente foram adquiridos no início de 2015 e, 
portanto, já em obsolescência e apresentando defeitos.  

2.2. A locação de Smartphones se mostra mais viável em decorrência da prevista 
migração do sistema de fiscalização atual para FEM (Fiscalização Eletrônica Móvel) 
do Conselho Federal de Farmácia (CFF), que utilizará o tablet como dispositivo móvel.  

2.3. Além disso, a locação de 24 smartphones (demanda da fiscalização) comparada 
com a compra de 26 smartphones (dois a mais para reposição imediata) fica 
aproximadamente com um custo de 15%  a menos para um período de 24 (vinte e 
quatro) meses, tempo estimado de utilização dos equipamentos ainda em boas 
condições de uso.  

2.4. O objetivo da locação será para atender à necessidade da Gerência de 
Fiscalização do CRF/MG quanto à atividade de fiscalização móvel, após análise 
criteriosa do pedido, padronizações anteriormente estabelecidas, para efeitos de 
gerenciamento, suporte, integração, compatibilidade e desempenho.  

3 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO 
Característica Descrição Requisito(s)* 

Conexão Wi-Fi (802.11 b/g/n) + 
4G/3G/2G 

LTE/WCDMA/HSUPA 

Mínimo 

Plataforma Android 8.1 Mínimo 
Processador Quad Core 1.0 GHz 64 bits Mínimo 
Processador Gráfico ARM Mali-T 720 320 dpi Mínimo 
Memória interna 2GB RAM / 16 GB ROM Mínimo 
Armazenamento 16 GB Mínimo 
Touch Screen Capacitivo Exato 
Telefone  Contém 
Dual Chip  Contém 
GPS  Contém 



  

19

 
Bluetooth  Contém 
Entrada micro USB  Contém 
Cartão SD  Contém 
Entrada para fone de ouvido  Contém 
Entrada para Microfone  Contém 
Câmera Frontal 5MP Mínimo 
Câmera Traseira 13MP Mínimo 
Cor Preto, Branco, Cinza ou Prata Exato 
Rotação Automática  Contém 
Formato de áudios suportados AMR NB, AAC, AAC+, eAAC+, 

MIDI, MP3, WAV, WMAv9, 
WMAv10 

Mínimo 

Suporte de Vídeo  Contém 
Gravação de Vídeos  Contém 
Voltagem Bivolt Exato 
Memória expansível Suporte para 128GB Mínimo 
Tela 5.0 ‘’ IPS 720*1.280 Aproximado 
Altura 0.9 cm Aproximado 
Largura 6,9 cm Aproximado 
Comprimento 14.3 cm Aproximado 
Peso 260 g Aproximado 
Capa de Proteção  Contém 
Bateria 4100Mh Mínimo 
Sistema de segurança em caso 
de furto/roubo 

Software Contém 

Bloqueio de aplicativos e 
configurações 

Software Contém 

 

3.1. Requisitos: Os requisitos indicam a obrigatoriedade de existência do item da 
seguinte forma:  

 

Contém: Apenas deve conter o item, independente de sua especificação. 

 

Mínimo: Deve conter o item em sua descrição mínima, ou seja, o item 
fornecido poderá ser igual ou superior ao especificado. 

 

Aproximado: Deve conter o item com características idênticas ou próximas às 
descritas. 

 

Exato: Deve conter o item exatamente como descrito.  

Para efeito de fornecimento do item 01:   

I - A empresa locadora deverá disponibilizar 5% de equipamentos para back-
up, sem custo no valor mensal, para possibilitar a substituição imediata em 
casos de necessidade de manutenção, perda ou roubo.   

II - Os equipamentos locados devem possuir garantia de fábrica por defeito de 
fabricação durante o período de 12 (doze) meses.  
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III – A empresa locadora deverá prestar o serviço de outsourcing com 
manutenção total dos equipamentos sem custo adicional ao CRF/MG durante o 
período do contrato e em danos ocasionados pelo usuário. Em caso de danos 
por mau uso o limite sem custo será de 10% do total de equipamentos locados 
ao ano e o serviço deverá contemplar a troca/manutenção/reparação e incluir 
substituição de tela em caso de quebra de LCD.   

IV – O prazo máximo de manutenção dos equipamentos enviados pelo 
CRF/MG à empresa locadora será de 10 (dez) dias úteis.  

V – Em caso de roubo, furto, extravio ou não devolução de equipamentos por 
colaboradores desligados do CRF/MG a empresa locadora deverá ter sistema 
de segurança que permita a identificação da linha inserida no equipamento a 
cada troca de simcard, além de permitir o bloqueio remoto da utilização do 
aparelho e bloqueio de aplicações.   

3.2. Os aparelhos fornecidos devem ser entregues com os seguintes acessórios:   

3.2.1. 01 (um) manual de instrução em português;   

3.2.2. 01 (um) fone de ouvido;   

3.2.3. 01 (um) carregador com fonte de alimentação bi-volt automática.  

3.3. Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso, em linha de 
produção, comercializados pela empresa Licitante na data da licitação e 
acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa 
segurança quanto a sua originalidade e integridade.  

4. DA AMOSTRA 

 

4.1. A Licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar amostra(s) seguindo 
o mesmo padrão do especificado neste Edital e seus Anexos, a ser(em) entregue(s) 
em até 8 dias úteis, contados da data da convocação do Pregoeiro, na sede do 
CRF/MG, rua Urucuia 48, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-060, para 
serem analisadas pelo departamento de  Tecnologia e Informação , que emitirá 
parecer onde constará aprovada(s) sem ressalvas, aprovada(s) com ressalvas ou 
reprovada(s).  

4.1.1. O prazo poderá ser prorrogado por um período de até 3 dias úteis, caso a 
Licitante comprove, que a amostra já foi remetida ao endereço supramencionado, ou 
seja, encontra-se em transporte.  

4.1.1.1. Poderão ser considerados os seguintes documentos para fins de 
comprovação: nota fiscal de contratação da transportadora guia de remessa de 
produto ou outro documento hábil para comprovação do envio.  

4.2. Os critérios para análise e posterior aprovação das amostras são: 



  

21

  
- Análise de conformidade com as especificações em anexo; 
- Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos aparelhos;  

4.3. A análise da amostra poderá ser acompanhada pelo representante legal da 
Licitante ou pelo preposto, desde que legalmente constituído, não sendo permitidas, 
contudo interferências verbais ou operacionais no decorrer dos procedimentos.  

4.3.1. A solicitação da Licitante para esse acompanhamento deverá ser formalmente 
submetida ao Pregoeiro, para prévio agendamento pela área técnica responsável.  

4.4. Durante o período de exame da amostra, o CRF/MG poderá solicitar informações 
adicionais, referentes aos componentes e ao objeto.  

4.5. O CRF/MG pronunciar-se-á quanto à aceitabilidade da amostra no prazo de 
10(dez) dias úteis, contados do seu recebimento, emitindo parecer aprovando, 
aprovando com ressalvas ou reprovando a amostra apresentada.  

4.5.1. A hipótese de “aprovação com ressalvas”, somente ocorrerá caso as citadas 
ressalvas refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de acabamento, 
coloração e outros itens que não impliquem incerteza quanto à qualidade e 
funcionalidade do objeto). Nesse caso, será disponibilizado novo prazo de 3 (três) dias 
úteis para correção das ressalvas, mediante ajustes ou apresentação de nova 
amostra.  

4.5.2. Caso necessário, após realizadas as correções indispensáveis ou ofertada nova 
amostra, será emitido outro parecer, no prazo de 3(três) dias úteis, do qual constará 
manifestação conclusiva a respeito da aprovação ou reprovação do bem apresentado.  

4.5.3. A amostra aprovada que não tenha sido avariada durante o procedimento de 
avaliação poderá ser considerada como unidade entregue no ato da contratação.   

4.5.4. Se a amostra sofrer algum dano, por consequência de transporte de envio ou 
aplicação de procedimentos atinentes ao processo técnico para análise, não será 
computada como unidade entregue no ato da contratação.  

4.5.5. Se a amostra não atender integralmente às especificações, a Licitante será 
desclassificada e a retirada do bem deverá ocorrer em, no máximo 10 (dez) dias, 
contados da data da comunicação oficial do Pregoeiro quanto à aprovação.  

4.5.6. A Licitante será responsável pela retirada do bem para o qual tenha sido exigida 
amostra.  

4.5.7. Caso a retirada da amostra não ocorra na data estabelecida será incluída como 
bem em processo de desfazimento.  

4.6. A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou 
perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos do Edital.   
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5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
5.1. Os aparelhos deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias corridos a partir do 
recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, no endereço indicado no item 
5.3, para aprovação, acompanhados de todos os acessórios para seu pleno 
funcionamento, conforme item 3.2.  

5.1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos 
pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.  

5.2. Os aparelhos deverão ser disponibilizados ao CRF/MG, de acordo com as 
especificações exigidas neste Termo de Referência.  

5.3. A localidade de entrega será no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
– CRF/MG com endereço na Rua Urucuia, nº. 48 - Floresta – Belo Horizonte/MG - 
CEP: 30.150-060.  

5.4. Uma vez entregues os aparelhos iniciar-se-á a etapa de verificação, no prazo de 
05 (cinco) dias que compreenderá o exame do material, a conferência de todos os 
acessórios e a verificação do perfeito funcionamento do objeto, de acordo com as 
características técnicas descritas neste Termo de Referência.  

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.   

5.5. Se, após o recebimento, no prazo do item 5.4, constatar-se que determinado 
aparelho foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora das 
especificações deste Termo de Referência ou incompleto, a empresa Contratada será 
notificada para efetuar a troca do(s) aparelho(s) em um prazo de 15 (quinze) dias 
corridos.  

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

6.1. Entregar os aparelhos de smartphones à contratante em perfeitas condições, 
conforme especificações, prazo e local definidos neste Termo de Referência, incluindo 
todos os acessórios necessários à sua plena utilização, acompanhado da respectiva 
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes: marca, fabricante, modelo e 
prazo de garantia.   

6.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.   

6.3. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando os serviços 
com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos.   
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6.4. Indicar representante para relacionar-se com o CRF/MG como responsável pela 
execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite dos aparelhos.   

6.5. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do 
objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da 
contratante.  

6.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto 
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.   

6.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de acordo com 
o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990).   

6.8. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na 
execução do objeto.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

7.1. Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de 
Empenho ou outro instrumento hábil.   

7.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal 
no 8.666/1993 e suas alterações.   

7.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, 
podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou 
justificará de imediato.   

7.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do 
objeto contratual.   

7.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste 
Termo.   

7.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.  

7.7. Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as condições e prazo 
estabelecidos neste Termo.   

7.8. Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Termo 
de Referência.   

7.9. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do 
objeto.  

8. VIGÊNCIA 
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8.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do mesmo, 
prorrogáveis nos termos da Lei 8.666/93.  

9. REAJUSTE 

 

9.1. O valor convencionado para pagamento ficará irreajustável por 12 (doze) meses, 
consoante legislação vigente. Poderá haver prorrogação após este período. Havendo 
prorrogação, utilizar-se-á base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice 
que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.  

9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada.  

10. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. A Gestão do Contrato (Controle Administrativo) será exercida pela Gerência de 
Administrativa Financeira do CRF/MG e a Fiscalização do Contrato (Controle Técnico) 
será exercida pelo Fiscal do Contrato, na figura do funcionário Allison Loureiro Pena, 
os quais competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o 
previsto na proposta Contratada.  

10.2. A fiscalização de que se trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do objeto.  

11. DO PAGAMENTO  

 

11.1 – O pagamento pelos serviços dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão 
da Nota Fiscal, acompanhada de boleto bancário e do atesto do gestor do contrato.  

11.2 - No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do Contratante, os 
valores serão corrigidos com base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro 
índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva 
liquidação.  

11.3 - Nos preços contratados já estão incluídos: materiais, impostos, contribuições, 
taxas, frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes.  

11.4 - A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à 
CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado 
acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.  

11.5 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, 
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE.  

11.6 – O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal 
obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente 
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atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes.  

11.7 - Por determinação legal, prevista na Instrução Normativa nº 1.234 de 11/01/2012 
(que faz referência a Lei nº. 9.430, de 27 dezembro de 1996), da Receita Federal, o 
CRF/MG efetuará a retenção na fonte do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), COFINS, e Contribuição 
PIS/PASEP incidente sobre o valor a ser pago, no percentual correspondente à 
natureza do bem fornecido, constante da Tabela de Retenção – Anexo I da Instrução 
Normativa nº 1.234 e respectivas atualizações. A não retenção estará condicionada à 
comprovação (pela CONTRATADA) de inscrição regular no SIMPLES, comprovação 
de tratar-se de entidade sem fins lucrativos ou de entidade de assistência social. As 
retenções deverão vir destacadas na NF, NFe, NFes, etc. 

11.8 - O CRF/MG pagará as faturas/duplicatas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros.  

11.9 - Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na 
fonte.  

11.10. A nota fiscal que apresente incorreções será devolvida para a contratada para 
as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a 
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal corrigida à contratante.   

11.11. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.   

11.12. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de 
manutenção das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da contratada.   

11.13. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, 
juntamente à fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº 1.234 - 
RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em 
duas vias.   

11.14. Caso a empresa não seja optantes pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - 
RFB, de 11 de janeiro de 2012.  

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO  

 

12.1. Os aparelhos recebidos serão conferidos pelo Coordenador de Tecnologia e 
Sistemas de Informação, nos termos do art. 67 Lei nº. 8.666, de 1993, que 
determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.   

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios; e, na ocorrência desta, não 
implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993.  
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

13.1. Comete infração administrativa, sujeita as penalidades, nos termos da Lei nº. 
8.666, de 1993 e da Lei nº. 10.520, de 2002, a Contratada que:   

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;   

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;   

13.1.3. Fraudar na execução do contrato;  

13.1.4. Cometer fraude fiscal;  

13.1.5. Não assinar o contrato no prazo estipulado pelo Contratante;  

13.1.6. Apresentar documentação falsa;  

13.1.7. Deixar de entregar os documentos exigidos;  

13.1.8. Não mantiver sua proposta dentro do prazo de validade;  

13.1.9. Comportar-se de modo inidôneo;  

13.1.10. Ensejar o retardamento da execução do contrato;  

13.2. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil/criminal , às sanções 
discriminadas abaixo:  

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante;  

13.2.2. Multa moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor 
da parcela inadimplida, por dia de atraso injustificado, até no máximo de 10% (dez por 
cento).  

13.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto;  

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

13.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.  
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13.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão reduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratada, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.  

14. DO JULGAMENTO 

 

14.1. O julgamento será Menor Preço Global.  

15. DA PROPOSTA 

 

15.1. A proposta deverá ter os requisitos mínimos para a prestação dos serviços.  

15.2. Não será aceito para efeito de julgamento, sob qualquer título, oferta de outros 
valores que não seja o preço solicitado no Anexo da Proposta Comercial.  

15.3. A proposta deverá ser encaminhada no valor previamente determinado.   

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

16.1. As despesas resultantes desta contratação serão suportadas pela dotação 
orçamentária da rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Locação de Bens Móveis, Máquinas 
e Equipamentos.  

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. A Contratada será responsável pelo pagamento de multas, punições ou 
indenizações que porventura venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores de suas 
atividades, bem como dos ônus decorrentes de sua repercussão sobre o objeto a ser 
firmado com a Contratante.  

17.2. É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto deste Termo de 
Referência.  

Belo Horizonte/MG, 12 de fevereiro de 2019.     

De acordo:    

Yula de Lima Merola 
Presidente do CRF/MG       
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ANEXO II  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  

Ao 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL CRF/MG Nº. 01/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2019    

Prezados Senhores,  

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do 
artigo 4º da Lei Federal n.º10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que 
cumprimos plenamente os requisitos e a condições de habilitação exigidos no Edital.  

___________________ , ____ de _______________ de ________.  

_______________________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal).                            
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ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS   

Ao 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2019   

Prezados Senhores,  

Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei 
Federal nº. 10.520/2002, que esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno 
porte, nos termos da legislação vigente; e que não há nenhum dos impedimentos previsto 
nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123/06, de modo que cumprimos 
plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.  

____________________ , ____ de _______________ de _______.  

______________________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal).                        
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ANEXO IV  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR, 
CONHECIMENTO DO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS.   

Ao 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2019   

A empresa___________________________, sediada na_______________________ 
telefone______________ fax_______________ e-mail _________________, por intermédio 
de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO PRESENCIAL nº. 
01/2019, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:  

a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).  

b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e 
que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra.  

c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que 
determina o art. 32, § 2º, da Lei n.º 8.666/93.   

_______________________ , _____ de _______________ de ______.  

_________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa             
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ANEXO V  

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

PROCURAÇÃO   

OUTORGANTE: (razão social, CNPJ, endereço e por quem está sendo representada, com 
nome, Cédula de Identidade, CPF/MF, endereço, etc.) 
OUTORGADO: (nome, Cédula de Identidade, CPF/MF, endereço, etc.). 
OBJETO: representar a outorgante perante o Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
Minas Gerais – CRF/MG, no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019. 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS, prestar declaração de que o 
outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que 
atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as 
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos e desistir do 
seu manejo, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer 
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.  

_______________________ , _____ de _______________ de 2019.  

_______________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável legal pela outorgante)                      
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ANEXO VI  

(MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL)  

Ao  

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2019  

Prezados Senhores,  

Apresentamos nossa proposta de preço, objetivando nossa prestação dos serviços, de 
acordo com o objeto do Edital do Pregão Presencial nº. 01/2019 e especificações 
descritas no anexo I – Termo de Referência.  

Dados do Licitante: 
Razão social:.....................................................CNPJ sob nº.:........................ 
Inscrição estadual nº.:......................... Inscrição municipal nº.: ......................., 
Endereço Completo: ..........................................................., Telefone: .............. Fax: 
................. E-mail:........................    

ITEM  OBJETO  QUANTIDADE  VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(Mensal)  

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
(Mensal) 

 

1   SMATPHONE  24 
APARELHOS  

R$   R$  

 

Valor total estimado da despesa Anual: R$ ........................................  

OBJETO: Serviços de Locação de 24 (vinte e quatro) Smartphones para uso 
corporativo pelo quadro de fiscais da Gerência de Fiscalização, Orientação e Ética do 
CRF/MG, conforme especificação e demais condições peculiares constante do Anexo 
I, parte integrante do presente Edital, sob o regime de fornecimento integral.  

Validade da Proposta: 60 dias   

_____________________ , ______ de ______________ de ________.  

___________________________________ 
[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa]  

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado.  
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO   

(MINUTA) CONTRATO Nº. _______/2019.   

REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM DE UM LADO O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS – CRF/MG, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA 
______________________ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2019, 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019, conforme cláusulas abaixo.  

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 

CRF/MG, Autarquia Federal criada pela Lei nº. 3.820/60, inscrito no CNPJ sob nº. 

17.203.837/0001-30 com sede na Rua Urucuia, 48 – Bairro Floresta – CEP 30150-060, 

Belo Horizonte/MG, neste ato representado pela sua Presidente, Farmacêutica Yula 

de Lima Merola e pela Tesoureira/Secretária Geral (em exercício), Farmacêutica 

Adriana Fernandes Tupynambá, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro 

lado, a empresa............................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº. ......................................,endereço ............................................, 

neste ato representada por ..........................................., portador da Carteira de 

Identidade nº. ......................................, inscrito no CPF sob o nº. 

............................................., residente e domiciliado à 

.................................................... doravante denominada CONTRATADA, 

considerando o disposto na Lei nº. 8.666, de 21.06.93 e demais disposições, a 

homologação do Processo Licitatório nº.09/2019, Pregão nº.01/2019, têm entre si justo 

e acordado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO.  

1.1. Serviços de Locação de 24 (vinte e quatro) Smartphones para uso corporativo 
pelo quadro de fiscais da Gerência de Fiscalização, Orientação e Ética do CRF/MG, 
conforme especificação e demais condições peculiares constante do Anexo I, parte 
integrante do presente Edital, sob o regime de fornecimento integral.  

CLÁUSULA  SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.  

2.1 – O prazo de vigência do contrato será de doze meses, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo renovado, até o 
limite de 60 meses, se assim for da vontade das partes na conformidade do 
estabelecido na Lei 8.666/ 93 e alterações posteriores, desde que a proposta da 
Contratada seja a mais vantajosa para o Contratante.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

3.1 – O objeto desta licitação correrá à conta dos recursos do CRF/MG, proveniente 
das seguintes dotações orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Locação de Bens 
Móveis, Máquinas e Equipamentos.  

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  

4.1 – O pagamento pelos serviços dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão 
da Nota Fiscal, acompanhada de boleto bancário e do atesto do gestor do contrato.  

4.1.2 - No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do Contratante, os 
valores serão corrigidos com base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro 
índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva 
liquidação.  

4.2 - Nos preços contratados já estão incluídos: materiais, impostos, contribuições, 
taxas, frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes.  

4.3 - A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à 
CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado 
acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.  

4.4 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, 
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE.  

4.5 – O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal 
obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente 
atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes.  

4.6 - Por determinação legal, prevista na Instrução Normativa nº 1.234 de 11/01/2012 
(que faz referência a Lei nº. 9.430, de 27 dezembro de 1996), da Receita Federal, o 
CRF/MG efetuará a retenção na fonte do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), COFINS, e Contribuição 
PIS/PASEP incidente sobre o valor a ser pago, no percentual correspondente à 
natureza do bem fornecido, constante da Tabela de Retenção – Anexo I da Instrução 
Normativa nº 1.234 e respectivas atualizações. A não retenção estará condicionada à 
comprovação (pela CONTRATADA) de inscrição regular no SIMPLES, comprovação 
de tratar-se de entidade sem fins lucrativos ou de entidade de assistência social. As 
retenções deverão vir destacadas na NF, NFe, NFes, etc. 

4.7 - O CRF/MG pagará as faturas/duplicatas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros.  

4.8 - Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na 
fonte.  
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4.9. A nota fiscal que apresente incorreções será devolvida para a contratada para as 
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a 
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal corrigida à contratante.   

4.10. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.   

4.11. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de manutenção 
das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da contratada.   

4.12. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, 
juntamente à fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº 1.234 - 
RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em 
duas vias.   

4.13. Caso a empresa não seja optantes pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - 
RFB, de 11 de janeiro de 2012.  

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE  

5.1. O valor convencionado para pagamento ficará irreajustável por 12 (doze) meses, 
consoante legislação vigente. Poderá haver prorrogação após este período. Havendo 
prorrogação, utilizar-se-á base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice 
que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.  

5.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada.  

CLÁUSULA SEXTA -  DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

6.1. Os aparelhos deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias corridos a partir do 
recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, para aprovação, 
acompanhados de todos os acessórios para seu pleno funcionamento, relacionados 
no Termo de Referência do Edital do Pregão 01/2019.  

6.1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos 
pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.  

6.2. Os aparelhos deverão ser disponibilizados ao CRF/MG, de acordo com as 
especificações exigidas neste Termo de Referência.  

6.3. A localidade de entrega será no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
– CRF/MG com endereço na Rua Urucuia, nº. 48 - Floresta – Belo Horizonte/MG - 
CEP: 30.150-060.  

6.4. Uma vez entregues os aparelhos iniciar-se-á a etapa de verificação, no prazo de 
05 (cinco) dias que compreenderá o exame do material, a conferência de todos os 
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acessórios e a verificação do perfeito funcionamento do objeto, de acordo com as 
características técnicas descritas neste Termo de Referência.  

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.   

6.5. Se, após o recebimento, no prazo do item 6.4, constatar-se que determinado 
aparelho foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora das 
especificações deste Termo de Referência ou incompleto, a empresa Contratada será 
notificada para efetuar a troca do(s) aparelho(s) em um prazo de 15 (quinze) dias 
corridos.  

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. Entregar os aparelhos de smartphones à contratante em perfeitas condições, 
conforme especificações, prazo e local definidos neste Termo de Referência, incluindo 
todos os acessórios necessários à sua plena utilização, acompanhado da respectiva 
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes: marca, fabricante, modelo e 
prazo de garantia.   

7.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.   

7.3. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando os serviços 
com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos.   

7.4. Indicar representante para relacionar-se com o CRF/MG como responsável pela 
execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite dos aparelhos.   

7.5. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do 
objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da 
contratante.  

7.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto 
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.   

7.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de acordo com 
o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).   

7.8. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na 
execução do objeto.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   
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8.1. Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de 
Empenho ou outro instrumento hábil.   

8.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal 
no 8.666/1993 e suas alterações.   

8.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, 
podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou 
justificará de imediato.   

8.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do 
objeto contratual.   

8.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste 
Termo.   

8.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.  

8.7. Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as condições e prazo 
estabelecidos neste Termo.   

8.8. Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Termo 
de Referência.   

8.9. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do 
objeto.  

CLÁUSULA NONA -  DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

9.1. A Gestão do Contrato (Controle Administrativo) será exercida pela Gerência de 
Administrativa Financeira do CRF/MG e a Fiscalização do Contrato (Controle Técnico) 
será exercida pelo Fiscal do Contrato, na figura do funcionário Allison Loureiro Pena, 
os quais competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o 
previsto na proposta Contratada.  

9.2. A fiscalização de que se trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do objeto.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:  

10.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta licitação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,  ressalvados os casos 
devidamente justificados e comprovados, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, 
serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não:  

I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
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a) Multa de 1% (um por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual, do primeiro ao décimo dia de atraso.   

b) Multa de 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual, do décimo primeiro ao vigésimo dia de atraso.   

c) Multa de 3% (três por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual, do vigésimo primeiro ao trigésimo dia de 
atraso.   

d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, para cada evento, pelo não 
cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
CRF/MG, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Contratante, pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.  

10.2. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do 
item anterior, quando incorrer nos seguintes motivos:   

I. Descumprimento do prazo de prestação dos serviços. 
II. Recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação dos serviços. 
III. Não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e 
prazos estipulados neste Edital.  

10.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 
durante o prazo de execução contratual.  

10.4 - As multas estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo 
de perdas e danos cabíveis.  

10.5 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida 
ativa, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO 
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA.  

11.1 - Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital 
Pregão nº. 01/2019, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e  
homologada pelo CONTRATANTE.  
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11.2 - A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação 
exigidas no Edital do Pregão nº. 01/2019 ou a regularidade com os tributos federais, 
estaduais e municipais pertinentes, INSS e FGTS.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL.  

12.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente 
de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas 
contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações.   

12.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que 
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em conseqüência do inadimplemento das 
condições contratuais.  

12.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal nº. 8666/93.  

12.4 – Ocorrerá ainda a rescisão, por acordo entre as partes, mediante autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
licitatório, desde que haja conveniência da Administração.  

12.5 – A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Contratante.  

12.6 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 
8.666/93, sem que haja culpa do Contratado, será este ressarcido dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.  

12.7 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as 
conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº. 8666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – COMUNICAÇÕES  

13.1 - Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, 
serão efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos.  As comunicações 
poderão ser feitas por e-mail com comprovante de entrega.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente 
vinculado e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE 
nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.  

14.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória 
ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, 
assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e 
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sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma 
proporcional ao serviço efetivamente realizado.  

14.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato 
em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.  

14.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, 
alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta 
de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios 
gerais de Direito.  

14.5 – A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste 
instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

14.6 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da prestação dos 
serviços que for adjudicado em conseqüência deste contrato, sem expressa 
autorização do CRF/MG.  

14.7 – Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, o  
extrato do presente contrato e eventuais aditivos serão publicados no D.O.U, no prazo 
de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  

15.1 – Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, fica eleito o foro da 
Justiça Federal Seção Judiciária de Minas Gerais, para conhecer e dirimir quanto aos 
litígios que possam decorrer da execução deste contrato.  

15.2 – E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (três) 
vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) testemunhas adiante 
nomeadas.       

Farm.ª Yula de Lima Merola 
Presidente   

Farm.ª Adriana Fernandes Tupynambá 
Tesoureira  

   

Empresa e assinatura do responsável legal 

   

TESTEMUNHAS:  
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Nome: __________________________ Nome: __________________________ 

CPF: ____________________________ CPF: ___________________________ 

 RG: ____________________________ RG: ____________________________   


