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EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019  

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG, na 
pessoa de seu representante legal, através de seu Pregoeiro, nomeada pela Portaria 
nº 031/2019, torna público a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019. Tipo “menor valor” por lote, para 
aquisição de material de escritório e material gráfico para suprir as necessidades do 
almoxarifado do CRF/MG, conforme indicado no item 01 e Anexo I deste instrumento 
licitatório.   

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 30/04/2019, 
às 09:30 hs, na Sede do CRF/MG, localizada na Rua Urucuia, 48 - Bairro Floresta - 
Belo Horizonte/MG, e será conduzida pela com auxílio da Equipe de Apoio.  

Fazem parte deste instrumento convocatório os Anexos de I a VI, 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);  

1. DO OBJETO  

1.1. Aquisição de material de escritório e material gráfico (artigos de expediente), para 
suprir as necessidades do almoxarifado do CRF/MG, de acordo com as condições e 
especificações constantes no Termo de Referência/Anexo I e demais disposições 
fixadas neste Edital e seus anexos.  

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 - A compra e aquisição de materiais de escritório visam manter o abastecimento 
dos setores e seções do CRF/MG e uma reserva estimada do almoxarifado. O 
quantitativo estimado foi baseado numa média de consumo para um período de 12 
meses, visando atender às necessidades de gastos do CRF/MG e também 
considerando o não acúmulo de estoque e perda de material por validade expirada. 
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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 ao 
Pregoeiro, na Rua Urucuia, 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.  

3.2.2 – 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 ao Pregoeiro e 
protocolizadas nos dias úteis, das 9:00 horas às 17:00 horas, na Rua Urucuia, 48 - 
Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, observado o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º 
do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

3.5 – Caberá ao Pregoeiro 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:  

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  
AO 
PREGOEIRO DO CRF/MG 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 
PROPONENTE:...........................................................................  

http://www.crfmg.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG  
AO 
PREGOEIRO DO CRF/MG 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº024//2018 
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 ao Pregoeiro no local, data e horário definidos 
neste Edital.  

4.4 - É facultado aos interessados o envio dos envelopes de proposta e de habilitação 
pela 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), da Declaração 
de Inexistência de Menor Trabalhador, conhecimento do Edital e de Inexistência de 
Fatos Impeditivos (Anexo IV) 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 pelo 
Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.  

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

5.1 – O objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do CRF/MG - 
Orçamento/2019, provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 – Materiais de Expediente.   

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 ou 
sociedades estrangeiras que não funcionem no país;   
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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 Pública 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 
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 
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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://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atbhe/consultaoptantes
.app/consultaropcao.aspx;  

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, bem 
como o Anexo IV, Modelo de Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador, 
conhecimento do Edital e de Inexistência de Fatos Impeditivos 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 fora dos envelopes, 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 a 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 Pregoeiro 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua 
capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão.  

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

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

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

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atbhe/consultaoptantes
.app/consultaropcao.aspx;
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7.14 – O credenciamento da licitante ou de seu representante legal, junto ao 
Pregoeiro, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão.  

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 do 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, sendo 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 nº. 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 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. 
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b) Descrição do objeto da presente licitação, conforme item 1 (Objeto) e Anexo I deste 
Edital.  

c) Para obtenção dos preços totais aplicar-se-á o critério de arredondamento universal, 
quando da ocorrência de frações de centavos.  

d) Em caso de divergências entre os preços unitário e total prevalecerá o preço 
unitário, da mesma forma que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor 
numérico.  

e) Os valores deverão ser apresentados com aproximação máxima de 02 (duas) casas 
decimais depois da vírgula. Em caso de pequena divergência entre o preço da 
proposta comercial e o valor homologado pelo pregoeiro, em função de dízima 
periódica, será considerado o menor valor, caso a licitante não corrija sua proposta 
comercial.  

f) Após a conclusão da fase de lances e/ou negociação com o Pregoeiro, será 
vencedora a licitante que ofertar o menor preço.   

g) Nos preços ofertados, a empresa licitante se responsabilizará por todas as 
despesas relativas ao fornecimento dos bens, como impostos, taxas, fretes, seguros e 
quaisquer outros encargos que incidem ou venham a incidir sobre os materiais e/ou 
serviços, objeto desta licitação.  

h) 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 proposta deverá ser elaborada conforme o que se pede como modelo no 
anexo VI.  

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

10.5 - 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.  

10.6 – A Licitante detentora da proposta de menor preço deverá encaminhar ao 
Pregoeiro, 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 
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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 ou em via original seguida de 
cópia para autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio. As cópias reprográficas 
ficarão retidas no processo.  

11.2 - Os documentos emitidos pela internet dispensam autenticação e poderão ter 
sua autenticidade verificada no respectivo Web 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.  



  

9

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.  

c) Prova de inexistência de débito relativo às Contribuições Sociais, Certidão Negativa 
de Débito-CND, fornecida perante o Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS.  

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF).  

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

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

g) 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:  

11.5.3.1. 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.  

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 ao Pregoeiro 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 – O Pregoeiro abrirá os envelopes de proposta dos licitantes.  Ato contínuo, o 
Pregoeiro 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 pelo Pregoeiro 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 inexequível.  

12.5 - Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro 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, o Pregoeiro dará 
continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando 
os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da proposta,  habilitação, à 
negociação do preço ofertado e à adjudicação.   

13. LANCES VERBAIS:  

13.1 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço 
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global e os 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 pelo Pregoeiro, 
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 - O Pregoeiro 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 à 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 do Pregoeiro, 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 o Pregoeiro 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, o Pregoeiro 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 da 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, o Pregoeiro 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 ofertar 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 pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio 
e pelos Licitantes presentes.  
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15. DA CLASSIFICAÇÃO E DAS AMOSTRAS:   

15.1 - A licitante declarada vencedora deverá entregar uma amostra de cada item, em 
sua embalagem original e lacrada, quando for o caso.  

15.2. - As amostras do Lote I deverão ser entregue em, no máximo, cinco dias após 
a realização do certame, salvo se houver recurso, caso em que o prazo será 
contado, a partir da comunicação da decisão recursal aos licitantes.  

15.2.1 – As amostras referentes aos Lotes II e III deverão ser entregues, no 
máximo, dez dias após a realização do certame.  

15.2.2 - Somente serão aprovadas as amostras que estiverem de acordo com as 
descrições constantes no termo de referência (ANEXO I) deste edital.  

15.3 - Sendo aprovada as amostras, será realizada a adjudicação do objeto e a 
homologação do certame. As amostras ficarão de posse do CRF/MG até entrega dos 
materiais, para efeito de verificação da conformidade.  

15.4 - Não sendo aprovada, a licitante será desclassificada, sendo convocada a 
licitante remanescente.  

15.5 - Será realizada a fase de habilitação da licitante remanescente, e esta sendo 
habilitada, será classificada e deverá apresentar a amostra, e, assim, sucessivamente.  

15.6 – Em nenhuma hipótese serão aceitos matérias de baixa qualidade ou de 
qualidade duvidosa, sujeitando-se a Licitante à desclassificação.  

16. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:  

16.1 - 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 
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.  

16.2 – 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, 
contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

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

16.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
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16.5 - 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.  

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

16.7 - O Pregoeiro 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.  

17. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:  

17.1 – O prazo para entrega dos materiais constantes do Lote I será de 15 (quinze) 
dias corridos após a retirada na Nota de Empenho e para entrega dos materiais do 
Lote II, III será de 20 (vinte) dias corridos após a retirada da Nota de Empenho.   

18. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:  

18.1 - Os materiais serão recebidos da seguinte forma:  

a) Pela Gerência de Infraestrutura, após confrontar a amostra para verificação de 
conformidade.   

b) O atesto da fatura correspondente ao fornecimento dos materiais caberá à Gerência 
de Infraestrutura do CRF/MG após conferência do material e verificação de 
conformidade.   

c) Os materiais deverão ser entregues na Rua Urucuia, 48 - Bairro Floresta, Belo 
Horizonte/ MG, no horário de 08:00 às 16:00 horas de segunda a sexta-feira (Horários 
e dias de expedientes).    

19. DO PAGAMENTO DO OBJETO:  

19.1 – O pagamento pelos serviços dar-se-á em até 15 (dez) dias após a emissão da 
Nota Fiscal, acompanhada de boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-mail 
financeiro@crfmg.org.br

 

e do atesto comprovando a efetiva prestação dos serviços.  

19.2 – 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.  

19.3 - Nos valores já estão incluídos materiais, impostos, contribuições, taxas, frete, 
transporte, bem como todos os demais encargos incidentes.  

19.4 - A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida para 
retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se 
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 
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19.5 - 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.  

19.6 – 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.  

19.7 – 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.  

19.8 - O CRF/MG pagará as faturas/duplicatas somente à Licitante Vencedora do 
certame, vedada sua negociação com terceiros.  

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

20. DAS PENALIDADES:  

20.1 - 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 do Licitador, 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 empenho no caso de atraso na 
entrega dos materiais, do primeiro ao décimo dia de atraso, contados a partir do dia 
subsequente ao fim do prazo estipulado para o atendimento do chamado;  

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do empenho no caso de atraso na 
entrega dos materiais, do décimo primeiro ao vigésimo dia de atraso, contados a partir 
do dia subsequente ao fim do prazo estipulado para o atendimento do chamado;  

c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do empenho no caso de atraso na 
entrega dos materiais, do vigésimo primeiro ao trigésimo dia de atraso, contados a 
partir do dia subsequente ao fim do prazo estipulado para o atendimento do chamado;  
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d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do empenho, para cada evento, pelo 
não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei nº 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 Licitante Vencedora ressarcir o Licitador, pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.  

20.2 - 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 para entrega dos materiais.   

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.  

20.3 - 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.  

20.4 - 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.  

20.5 - 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.  

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 nº 8.666/93.  

21.2 - O resultado e os demais atos passíveis de divulgação pertinentes a esta 
licitação serão divulgados no DOU.   

21.3 - Em caráter estritamente informativo, é facultado ao CRF/MG divulgar atos da 
licitação na sua página na internet (www.crfmg.org.br).  

http://www.crfmg.org
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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 pelo Pregoeiro.  

21.6 – Até o fornecimento total dos materiais, a Licitante Vencedora deverá manter as 
condições de habilitação apresentadas 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 o Pregoeiro 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 14:00 às 17:00 horas, ou pelo 
fone/fax: (31) 3218-1001/1002.    

Belo Horizonte, 12 de maio de 2019.    

Eli Teodoro da Silva Junior 
Pregoeiro    

Yula de Lima Merola 
Presidente do CRF/MG    

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

http://www.crfmg.org.br
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O prazo para entrega dos materiais constantes do Lote I será de 15 (quinze) dias 
corridos após a retirada na Nota de Empenho e para entrega dos materiais do 
Lote II, III será de 20 (vinte) dias corridos após a retirada da Nota de Empenho.   

LOTES II, III MODELOS DISPONÍVEIS NO CRF/MG.  

1. OBJETO  

Aquisição de material de escritório e material gráfico (artigos de expediente) a fim de 
suprir as necessidades do almoxarifado do CRF/MG.  

LOTE I  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 Envelope plástico formato ofício com 4 furos, tamanho 
24x33x12 – Espessura 015/AF. 

200 unidades 

02 
Etiquetas em formulário contínuo 12,8 x 7,3  medida 
aproximada  - 1 carreira, caixa com 2.000 etiquetas. 
Referência: Pimaco ou similar em qualidade. 

4 caixas 

03 Extrator de grampo em metal. 10 unidades 

04 Filtro de Linha com 5 entradas, 1,5 metros de 
comprimento. 

20 unidades 

05 Fita para empacotamento, transparente, medida 45 mm x 
50m. 

80 unidades 

06 

Grampo trilho plástico estendido branco para 600 folhas 
75g/m2, base 30 cm (sendo 11,30cm cada haste/espelho 
11 cm), pacote com 50 unidades – Produzido com base na 
NBR ISO9001. 

160 pacotes 

07 
Molha dedo esponja com base plástica 50mm de diâmetro 
aproximado. 10 unidades 

08 Mouse USB. Ref. Microsot ,Positivo, Multileser 30 unidades 
09 Glicerina – Molha dedo – 100ml 12 unidades 
10 Pasta cartolina preta com grampo individual. 60 unidades 

11 
Papel Apergaminhado 75 gramas, para impressora 
Laser/Jato de Tinta e xerox, A4 - 210x297mm, pacote com 
500 folhas. 

1.200 pacotes 

12 Pilha 1,5 volts, alcalina pequena, modelo AA. Ref. Sony, 
Panasonic ou Duracell 

100 unidades 

13 Tesoura cabo plástico, 21 cm. , Referência: Mundial ou 
similar em qualidade.

 

6 unidades 

14  Perfurador de chapa de metal grande, 2 furos, para 
até 60 folhas 

4 unidades 
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15 Teclado USB. Ref. Microsot ,Positivo, Multileser  30 unidades 

  

LOTE II 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 

01 
Envelope saco pardo médio, medida 24,7x 18,6 cm, 
impressão na cor preto frente, 80 gramas, todo fechado. O 
modelo a ser disponibilizado pelo licitante. 

6.000 unidades 

03 Pasta "Processo de Não Farmacêutico", em papel cartolina 
240 gramas, na cor azul, medindo 240x328 mm fechada e 
480x328 mm aberta, com impressão na cor preto só frente, 
acabamento com 01 vinco para dobra. O modelo a ser 
disponibilizado pelo licitante 

100 unidades 

04 

 

Pasta Econômica 24,5X32,8 (FECHADA) 49x32.8cm, 2x1 
cores, Tinta Pantone em Off-set 240g. CTP Ecológico. 
Dobrado, Vinco, Furado. O modelo a ser disponibilizado 
pelo licitante. 

300 unidades 

05 Pasta "Processo de Fiscalização", em papel cartolina 240 
gramas, na cor rosa, medindo 240x328 mm fechada e 
480x328 mm aberta, com impressão na cor preto só frente, 
acabamento com 01 vinco para dobra. O modelo a ser 
disponibilizado pelo licitante. 

3200 unidades 

  

LOTE III 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 
Bobina de papel Termo Impressão MDREP 360 X 57  - 
Amarela - Papel SCBR- T56 R - gramatura 56. O modelo a 
ser disponibilizado pelo licitante. 

22 unidades 

02 Bobina de papel Termo Impressão MDREP 50 X 57 - 
Amarela - Papel SCBR- T56 R - gramatura 56. O modelo a 
ser disponibilizado pelo licitante. 

5 unidades 

 

03 
Bobina pré-impressa para smartfone com 111 mm de 
largura, 235 mm de altura, 13 metros de comprimento,  12 
mm de tubete interno, aproximadamente 54 impressões 
por bobina, papel R14 (termoscript 75 gramas, com 
cobertura over coating VCP), 01 serrilha, com impressão  
flexográfica com tinta resistente, lay-out personalizado, 01 
cor frente , com garantia de 05 anos na impressão, black 
mark para leitura e impressão em ambos os lados (frente e 
verso), para  uso nas impressoras PORTIW40(ARM) e  
Seiko DPU 3445. O modelo a ser disponibilizado pelo 
licitante.  

4.329 unidades 
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EM NENHUMA HIPÓTESE SERÃO ACEITOS MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE 
OU DE QUALIDADE DUVIDOSA, SUJEITANDO-SE A LICITANTE A 
DECLASSIFICAÇÃO.  

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Licitante Vencedora deverá entregar os materiais exatamente conforme as 
especificações discriminadas neste Edital e as amostras apresentadas.  

A licitante é responsável por qualquer dano ou penalidade que o Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais sofra em razão desta contratação.  

Deverá arcar com todos os encargos de ordem tributária, previdenciária e trabalhista 
oriundos da presente contratação.  

Retirar a Nota de Empenho, dentro de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação, 
na sede do CRF/MG.   

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em 
conformidade com o artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. Nenhum acréscimo ou 
supressão poderá exceder o limite estabelecido no Artigo 65, § 2º da nº Lei 8.666/93.  

Cabem à Licitante, além das obrigações relacionadas aquelas estabelecidas em lei.   

Belo Horizonte, 12 de maio de 2019.    

Eli Teodoro da Silva Junior 
Pregoeiro    

Yula de Lima Merola 
Presidente CRF/MG    

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – 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. 02/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2019   

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. 02/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2019   

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. 02/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2019   

A empresa ___________________________, sediada na_______________________ 
telefone______________ fax_______________ e-mail_________________, por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 02/2019 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 nº. 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. 02/2019. 
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 ______.  

_______________________________________________ 
(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. 02/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2019  

Prezados Senhores,  

Apresentamos nossa proposta de preço, objetivando fornecimento dos materiais, de 
acordo com o objeto do Edital do Pregão Presencial nº. 02/2019, conforme abaixo:  

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

OBJETO: Aquisição de material de escritório e material gráfico (artigos de expediente) 
para suprir as necessidades do almoxarifado do CRF/MG.  

LOTE I

  

ITEM ESPECIFICACÃO QTDE MARCA PREÇO 
UNITÁRIO

 

PREÇO 
TOTAL 

01 
Envelope plástico formato ofício 
com 4 furos, tamanho 24x33x12 – 
Espessura 015/AF. 

200 
unidades    

02 

Etiquetas em formulário contínuo 
12,8 x 7,3  medida aproximada  - 
1 carreira, caixa com 2.000 
etiquetas. Referência: Pimaco ou 
similar em qualidade. 

4 caixas    

03 Extrator de grampo em metal. 10 
unidades    

04 Filtro de Linha com 5 entradas, 
1,5 metros de comprimento. 

20 
unidades    
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05 

Fita para empacotamento, 
transparente, medida 45 mm x 
50m. 

80 
unidades    

06 

Grampo trilho plástico estendido 
branco para 600 folhas 75g/m2, 
base 30 cm (sendo 11,30cm cada 
haste/espelho 11 cm), pacote com 
50 unidades – Produzido com 
base na NBR ISO9001. 

160 
pacotes    

07 
Molha dedo esponja com base 
plástica 50mm de diâmetro 
aproximado. 

10 
unidades    

08 
Mouse USB.  
Ref. Microsoft,Positivo, 
Multilaser 

30 
unidades    

09 Glicerina – Molha dedo – 100ml 
12 
unidades    

10 
Pasta cartolina preta com grampo 
individual. 

60 
unidades    

11 

Papel Apergaminhado 75 gramas, 
para impressora Laser/Jato de 
Tinta e xerox, A4 - 210x297mm, 
pacote com 500 folhas. 

1.200 
pacotes    

12 
Pilha 1,5 volts, alcalina pequena, 
modelo AA. Ref. Sony, Panasonic 
ou Duracell 

100 
unidades    

13 
Tesoura cabo plástico, 21 cm. , 
Referência: Mundial ou similar em 
qualidade. 

6 unidades

    

14  Perfurador de chapa de metal 
grande, 2 furos, para até 60 
folhas 

4 unidades

    

15 Teclado USB.  
Ref. Microsoft, Positivo, 
Multilaser  

30 
unidades    

  

Valor total do Lote I: .........................................................................................................     
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LOTE II  

ITEM ESPECIFICACÃO QDTE MARCA PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

 

01 
Envelope saco pardo médio, 
medida 24,7x 18,6 cm, 
impressão na cor preto frente, 
80 gramas, todo fechado. O 
modelo a ser disponibilizado 
pelo licitante. 

6.000 
unidades    

02 Pasta "Processo de Não 
Farmacêutico", em papel 
cartolina 240 gramas, na cor 
azul, medindo 240x328 mm 
fechada e 480x328 mm 
aberta, com impressão na cor 
preto só frente, acabamento 
com 01 vinco para dobra. O 
modelo a ser disponibilizado 
pelo licitante 

100 
unidades    

03 

 

Pasta Econômica 24,5X32,8 
(FECHADA) 49x32.8cm, 2x1 
cores, Tinta Pantone em Off-
set 240g. CTP Ecológico. 
Dobrado, Vinco, Furado. O 
modelo a ser disponibilizado 
pelo licitante. 

300 
unidades    

   

Valor total do Lote II: .......................................................................................................   

LOTE III   

ITEM ESPECIFICACÃO QDTE MARCA PREÇO 
UNITÁRIO

 

PREÇO 
TOTAL

 

01 

Bobina de papel Termo Impressão 
MDREP 360 X 57  - Amarela - 
Papel SCBR- T56 R - gramatura 
56. O modelo a ser disponibilizado 
pelo licitante. 

22    

02 Bobina de papel Termo Impressão 
MDREP 50 X 57 - Amarela - Papel 
SCBR- T56 R - gramatura 56. O 

5    
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modelo a ser disponibilizado pelo 
licitante. 

03 Bobina pré-impressa para 
smartfone com 111 mm de largura, 
235 mm de altura, 13 metros de 
comprimento,  12 mm de tubete 
interno, aproximadamente 54 
impressões por bobina, papel R14 
(termoscript 75 gramas, com 
cobertura over coating VCP), 01 
serrilha, com impressão  
flexográfica com tinta resistente, 
lay-out personalizado, 01 cor frente 
, com garantia de 05 anos na 
impressão, black mark para leitura 
e impressão em ambos os lados 
(frente e verso), para  uso nas 
impressoras PORTIW40(ARM) e  
Seiko DPU 3445. O modelo a ser 
disponibilizado pelo licitante. 

4.329    

  

Valor total do Lote III: .......................................................................................................    

*EM NENHUMA HIPÓTESE SERÃO ACEITOS MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE 
OU DE QUALIDADE DUVIDOSA, SUJEITANDO-SE A LICITANTE A 
DECLASSIFICAÇÃO.  

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
Dados do Representante Legal responsável pela  apresentação da proposta: 
Nome: ......................................................... Natural de: ............................... 
Estado civil.............................. Cargo/Função: ......................................... 
Endereço residencial ........................................ Cidade ..................................... 
Telefone: ................ Fax:..............E-mail: ............... CPF/MF nº: ........................... 
RG nº: ............................... Expedido por:................... 
_____________________ , ______ de ______________ de ________.  

___________________________________ 
[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa] 


