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EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019     

         PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2019  

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 047/2019,  torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 045/2019, na 
modalidade Pregão Presencial nº 04/2019, do tipo “menor valor global”; objetivando a 
prestação de serviços indicados neste edital e anexos.   

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, bem como pela Lei 9.656/1998, Resolução 
da ANS  e toda legislação que rege o assunto.  

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 09 de agosto 
de 2019, às 09h30min, 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.  

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

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

1. DO OBJETO:  

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência 
odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de 
diagnóstico, em âmbito estadual com abrangência dos serviços de emergência e/ou 
urgência nacional, através de rede própria e/ou credenciada ou através de reembolso, 
sem carência para atendimento, adesão voluntária e sem co-participação, 
conforme especificações no estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste 
Edital.  

ITEM

 

SERVIÇO QUANTIDADE (Aproximada) 

1 
Documentação Ortodôntica básica - Exame 
Clínico, Radiologia, Prevenção, Dentística, 
Endodontia, Periodontia e Cirurgias, 

138 
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Cirurgia Ortodôntica, prótese e  todos os 
eventos da segmentação odontológica 
relacionados no Rol da ANS. 

 

Total aproximado de usuários do plano odontológico: 138   

2. JUSTIFICATIVA:  

2.1. Considerando que o Plano licitado anteriormente não atendeu às expectativas do 
CRF/MG e, conseqüentemente de seus colaboradores quanto à qualidade da rede 
credenciada, propomos a realização de um novo processo licitatório, com vista à 
contratação de um plano que visa minimizar os problemas apontados e atender de 
forma satisfatória a necessidade dos colaboradores;  

2.2. A pretendida contratação também está relacionada com o cumprimento da 
obrigação descrita no Acordo Coletivo 2018/2019;  

2.3. Trata-se de serviço comum, vez que detém características estabelecidas e 
padronizadas em lei ( 9.656, de 03/06/1998) e em Resoluções Normativas do Órgão 
Regulador (Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS)  e está disponível, a 
qualquer tempo, em um mercado próprio e estável, composto por diversos 
fornecedores, cujos serviços são comparáveis entre si, de modo que permite a decisão 
de aquisição com base no menor preço.   

2. ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO:  

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

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

2.2.1 – QUESTÕES JURÍDICAS - deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao 
Pregoeiro, na Rua Urucuia, 48, bairro Floresta - telefone: (31) 3218-1008 ou 1020 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

  

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

2.4 – Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas a Pregoeira e 
protocolizadas nos dias úteis, das 9 às 17 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 n. 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

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

http://www.crfmg.org.br
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2.6 – 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).  

3. DOS ENVELOPES:  

3.1 - 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.  

3.2 - 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  
A PREGOEIRA DO CRF/MG 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 
PROPONENTE:...........................................................................   

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG  
A PREGOEIRA DO CRF/MG 
ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 
PROPONENTE: ..........................................................................   

3.3 – 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 a Pregoeira designada, no local, data e horário 
definidos neste Edital.  

3.4 - 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.  

3.4.1 – Nesse caso, prevalecerá e será considerado o preço escrito, sem participação 
na fase de lances verbais.  
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3.5 - 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.  

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

4.1. O objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do CRF/MG - 
Orçamento/2019, provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.1.0.3 – Plano de Saúde.  

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:  

5.1. Poderão participar deste Pregão:  

5.1.1. 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.  

5.2. Não poderão participar deste Pregão:  

5.2.1. 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;    

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

5.2.3. Que não atendam ao estipulado no item 5.1.1;  

5.2.4. Que sejam constituídas sob a forma de consórcio;  

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

5.2.6. Que não possuam inscrição na Agência Nacional de Saúde.  

Obs.: A observância das vedações do item 5.2 é de inteira responsabilidade das 
licitantes que, pelo descumprimento, sujeitar-se-ão às penalidades cabíveis.  

6. DO CREDENCIAMENTO:  

6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

6.1.1. 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 
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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.  

6.1.2. 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 
6.1.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga em nome da empresa 
representada (ANEXO V).  

6.2. O representante legal, conforme item 6.1.1, ou o procurador, conforme item 6.1.2, 
deverá identificar-se exibindo documento oficial para esse fim.  

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

6.4. 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 
6.1 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).  

6.5. 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:  

6.5.1. 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.  

6.6. A procuração e documentos enumerados nos itens 6.1.1; 6.1.2; 6.2 e 6.5.1, 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).    

6.7. A Licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos relacionados no item 
6.5.1 no ato do credenciamento fora dos envelopes, juntamente com a declaração 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atbhe/consultaoptantes
.app/consultaropcao.aspx;
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solicitada no ANEXO III, não poderá usufruir dos benefícios determinados na LC nº 
123/06.  

6.8. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer 
processo de cópia, desde que legível, respondendo a Licitante pela autenticidade.  

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

6.10. 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.  

6.11. 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. DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO:  

7.1. 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.   

7.2. 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.  

8. MICROEMPRESA   

8.1. 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.  

8.2. 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. 
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9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  

9.1. 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.  

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.  

9.2. 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.  

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

9.4. Apresentada a proposta, o Licitante estará automaticamente aceitando e se 
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 
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9.5.  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.  

9.6. A Licitante detentora da proposta de menor preço deverá encaminhar ao 
Pregoeiro, via e-mail licitacao@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.  

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

10.1. 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.  

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

10.3. 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.  

10.4. 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.   

10.5. Para a HABILITAÇÃO serão exigidos, exclusivamente, os seguintes 
documentos:  

10.5.1 – 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. 
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10.5.1.1 – Caso um dos documentos acima referidos seja apresentado para fins de 
credenciamento, aquele documento suprirá a exigência para fins de habilitação da 
empresa classificada.  

10.5.2 – 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.  

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.  

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

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

10.5.3 – Qualificação Econômico-Financeira:  

10.5.3.1.. 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.   

10.5.3.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de 3 (três) 
meses da data da apresentação da proposta.  

10.5.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 
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10.5.3.4. Comprovação de boa situação financeira de empresas, que apresentem 
resultado superior a 1 (um) nos índices medidores da situação financeira da empresa. 
São índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas:  

   
                              Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
               LG =   _________________________________________ 
                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante   

                                                     Ativo Total 
               SG =   _________________________________________ 
                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante   

                                                     Ativo Circulante  
               LC =   _________________________________________ 
                                                     Passivo Circulante   

10.5.3.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices, Liquidez Geral, Solvência Geral e 
Liquidez Corrente, deverão comprovar Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) 
do valor da proposta.  

10.5.3.6. Patrimônio líquido igual ou superior 1/12 (um doze avos) do valor total dos 
contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas 
privadas, vigentes na data da abertura da licitação. Tal informação deverá ser 
comprovada por meio de declaração, acompanhada da Demonstração do Exercício 
(DRE) relativa ao último exercício social.  

10.5.3.7. Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para 
mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, 
concomitantemente, as devidas justificativas.  

10.5.4. Qualificação Técnica:  

a) Apresentação de, no mínimo, 02 (dois) atestados de capacidade técnica fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, com quem 
tenha firmado Contrato, cujo objeto seja prestação de serviços de Assistência 
Odontológica – Plano Odontológico.  

a.1) Os atestados referir-se-ão a contratos já incluídos ou já decorridos no mínimo 03 
(três) anos do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser 
executado em prazo inferior, apenas aceito mediante apresentação do contrato.  

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa licitante, de que 
dispõe ou disporá no momento de sua contratação, de todo o aparato 
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operacional necessário à plena execução do objeto licitado, conforme 
especificações deste Edital;  

c) Registro ou inscrição na Agência Nacional de Saúde Complementar ANS - 
Conforme disponibilizado pela ANS;   

d) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Minas 
Gerais;  

e) Declaração de disponibilidade de escritório em Belo Horizonte/MG;  

f) Autorização definitiva de funcionamento perante ANS, de acordo com art. 4º, XXII, 
da Lei nº. 9.961, 28 de janeiro de 2001, c/c a Resolução Normativa – RN nº. 100, de 3 
de junho de 2005;  

11. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:  

11.1. 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.   

11.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão a 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).  

11.3. 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.  

11.4. 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.  

11.5. 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.  

11.6. 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.  
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11.7. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de 
menor valor.   

11.8. 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 ofertadas 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, à habilitação, à 
negociação do preço ofertado e à adjudicação.  

12. LANCES VERBAIS:  

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

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

12.3. 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.  

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

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

12.6.  Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 
efetuaram lances ou não, na ordem decrescente dos valores. 
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12.7.  A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor lance com vistas à 
redução do preço.  

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

12.9. 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) superior ao melhor preço.  

12.10. 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 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.  

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.   

13. JULGAMENTO:  

13.1. 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.  

13.2. 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.  

13.3. Caso não haja lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de MENOR PREÇO GLOBAL ofertado.  
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13.4. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
os documentos de habilitação de seu autor.  

13.5. 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.  

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

13.6. 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.  

13.7. 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.  

13.8.  Será declarado vencedor o licitante que declarar o menor valor.   

13.9. 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.  

14. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:  

14.1. 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.  

14.2. 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.  

14.3. 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.  
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14.4. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

14.5. 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.  

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

14.7. 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.  

15. DO PAGAMENTO DO OBJETO CONTRATUAL:  

15.1. O pagamento pela prestação dos serviços dar-se-á em até 15 (quinze) dias, 
após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada de boleto bancário.  

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

15.3. 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.  

15.4. 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.  

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

16. DAS PENALIDADES:  

16.1. 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, 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:  
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a) Multa de 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato, por descumprimento de 
cláusula contratual por até 15 (quinze) dias;  

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no caso de descumprimento de 
cláusula contratual superior a 15 (quinze) dias, podendo ocorrer à rescisão por 
inexecução total, hipótese em que será aplicada a multa prevista na letra c.   

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução total, 
caracterizada esta por atraso superior a 30 (trinta) dias, com conseqüente rescisão do 
Contrato.  

d) Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato, 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.  

16.2. 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.  

16.3. 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.  

16.4. 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.  

16.5. 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.  

17. PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO  
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17.1. 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.  

17.2. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a 
convocação do adjudicatário no prazo de 10 (dez) dias para a assinatura do contrato.   

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

18.1. O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, 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.  

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

18.3. Em caráter estritamente informativo é facultado à Administração divulgar atos da 
licitação na sua página na internet (www.crfmg.org.br).  

18.4. 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.  

18.5. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.  

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

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

18.8. 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 13 às 17 horas, ou pelo fone (31) 
3218-1008/1020.              

http://www.crfmg.org.br
http://www.crfmg.org.br
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Belo Horizonte, 26 de julho de 2019.     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
           Pregoeira     

Yula de Lima Merola 
Presidente do CRF/MG  

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

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 045/2019  

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2019  

TERMO DE REFERÊNCIA   

1. DO OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência 
odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de 
diagnóstico, em âmbito estadual com abrangência dos serviços de emergência e/ou 
urgência nacional, através de rede própria e/ou credenciada ou através de reembolso, 
sem carência para atendimento, adesão voluntária e sem co-participação, 
conforme especificações no Edital e neste termo de referência.   

Aplica-se toda a Legislação constante do Edital, no que couber, para a Contratada a 
prestar serviços odontológicos, (Lei 9.656, de 03 de junho de 1998 e suas alterações, 
Resolução Normativa – RN Nº. 211/2010, com as alterações da RN 262/2011 e 
demais normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
Conselho de Saúde Suplementar e\ou outros órgãos e entidades competentes para 
legislar na matéria). 

2. JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

2.1.  A contratação de operadora de planos privados de assistência odontológica visa 
à cobertura de custos assistenciais, a preço pré-estabelecido, com a finalidade de 
garantir, sem limite financeiro, aos empregados do CRF/MG e aos respectivos 
dependentes inscritos na forma deste edital, o acesso e atendimento por profissionais 
ou serviços de saúde livremente escolhidos entre aqueles integrantes da rede 
credenciada e/ou própria, compreendendo todos os procedimentos realizados em 
consultório, incluindo Exame Clínico, Documentação Ortodôntica básica, Radiologia, 
Prevenção, Dentística, Endodontia, Periodontia, Cirurgias, Cirurgia Ortodôntica, 
prótese e  todos os eventos da segmentação odontológica relacionados no rol de 
procedimentos da ANS. 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS  

3.1. A estimativa de utilização dos serviços será pelo período de 12 meses para 
atendimento de aproximadamente 89 empregados; ex-empregados (demitidos ou 
exonerados sem justa causa), aposentados e 49 dependentes, totalizando um número 
aproximado de 138 beneficiários para atendimento com abrangência no Estado de 
Minas Gerais; tendo como cidades de referência constantes na tabela abaixo, devido a 
empregados residindo em cidades do interior de Minas Gerais:   
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Belo Horizonte 

Bom Despacho 

Diamantina 

Divinópolis 

Governador Valadares  

Ipatinga 

Juiz de Fora 

Manhuaçu 

Montes Claros 

Passos 

Patos de Minas 

Poços de Caldas 

Pouso Alegre 

Salinas 

São Lourenço 

São João Del Rey 

Teófilo Otoni 

Timóteo 

Uberaba 

Uberlândia 

Viçosa 

  

4. BENEFICIÁRIOS:  

4.1. TABELA ATUAL DE BENEFICIÁRIOS– PLANO ODONTOLÓGICO 
Referência Jul/2019  

Faixa Etária Titulares Dependentes Total aproximado 
de beneficiários 

Até 18 anos 0 28 28 
19 até 23 anos 2 4 6 
24 a 28 anos 3 0 3 

29 até 33 anos 12 2 14 
34 até 38 anos 24 1 25 
39 até 43 anos 20 9 29 
44 a 48 anos 9 2 11 
49 a 53 anos 11 2 13 
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54 a 58 anos 5 1 6 
Acima de 60 3 0 3 

TOTAL 89 49 138 

 

4.1. Serão aceitos como beneficiários do Contrato:  

a) Titulares: empregados do CRF/MG, conforme resolução da ANS; Esses 
empregados poderão incluir dependentes no plano odontológico, devendo ser 
descontado na folha de pagamento; 

b) Ex-empregados demitidos ou exonerados, sem justa causa (RN 279/2012, da 
ANS) - pagamento conforme legislação vigente. 

c) Aposentados (RN 279/2012, da ANS) - pagamento conforme legislação 
vigente.  

4.2. São considerados beneficiários dependentes do Contrato:  

4.2.1. Cônjuge o companheiro(a) de união estável, devidamente comprovada por meio 
de Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável;  

4.2.2. Filho e/ou enteado e menores de 21(vinte e um anos), ou se estudante, até 24 
(vinte e quatro anos), ou se inválido de qualquer idade, sob tutela ou curatela e guarda 
do empregado ou de seu cônjuge ou companheiro; o pai e/ou mãe que viva a 
expensas do beneficiário – titular desde que havendo coabitação dos genitores, a 
soma mensal dos rendimentos do casal não seja igual ou superior a duas vezes o 
salário mínimo vigente no país, em observância ao princípio da mútua assistência, não 
havendo coabitação dos genitores, o pai e/ou mãe não percebam individualmente, 
rendimentos mensais de qualquer fonte em valor igual ou superior a um salário mínimo 
vigente no país; - o irmão sob tutela do empregado, sem arrimo dos pais, até 21 anos, 
ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.  

4.3. A adesão ao plano odontológico será facultativa, razão pela qual o quantitativo 
descrito no item 3.1 ser apenas um parâmetro, podendo sofrer alterações para menos 
ou mais;   

5. EXCLUSÃO/INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS:  

5.1. Exclusão do beneficiário:    

a) Por falecimento; 
b) Por término do Contrato de Trabalho com CRF/MG; 
c) Quando solicitado pelo titular;  

5.1.1. Nos casos de aposentadoria e demissão sem justa causa, o empregado terá 
direito de manter nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava da 
vigência do contrato de trabalho, sem prejuízo de eventuais vantagens obtidas em 
negociações coletivas, condicionada ao custeio integral do seu plano odontológico 
privado.  

5.1.2. Em caso de morte de titular em exercício, aposentado, demitido sem justa 
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causa, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano, 
mantendo-se as condições anteriores ao falecimento do titular;  

5.1.3. A decisão do aposentado, ex-empregado ou dependente de titular falecido de se 
manter no plano deve ser informada ao setor de Recursos Humanos do CRF/MG no 
prazo máximo de 30 dias a partir da comunicação do empregador sobre o direito de 
manutenção do gozo do benefício.  

5.1.4. Critérios:  

a) Aposentado que contribuiu para o plano odontológico por 10 anos ou mais – 
tem o direito de se manter no plano enquanto o CRF/MG oferecer esse 
benefício aos seus empregados; 

b) Aposentado que contribuiu para o plano odontológico por período inferior a 10 
anos – poderá permanecer no plano por um ano a cada ano de contribuição, 
desde que o CRF/MG continue oferecendo o benefício aos seus empregados; 

c) Ex-empregado demitido ou exonerado desde que sem justa causa a 
manutenção no plano será correspondente a 1/3 um terço do tempo de 
permanência em que tenha contribuído para o plano, com um mínimo 
assegurado de 6 e um máximo de 24 meses; 

d) Os dependentes de titular falecido têm o direito de se manter no plano 
enquanto o CRF/MG oferecer esse benefício a seus empregados;  

5.2. O titular responderá sobre sua omissão:  

5.2.1. Quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido da carteira de identificação 
durante o período em que permanecer cadastrado no plano e após a exclusão do 
plano serão de única e exclusiva responsabilidade do beneficiário, o qual deverá 
efetuar o ressarcimento diretamente à Contratada.   

5.3. O Contratante apresentará até o dia 20(vinte) do mês respectivo as inclusões ou 
exclusões de usuários,quando houver, através de impresso próprio ou meio eletrônico 
fornecido pela Contratada.  

5.3.1.  A Contratada não deverá restringir o ingresso de novos usuários no plano 
odontológico, desde que devidamente indicados pelo CRF/MG e obedecidos os prazos 
indicados no item anterior, não cabendo quaisquer exigências e/ou restrições quanto 
ao número mínimo ou máximo para inclusão/exclusão, observados os limites fixados 
pelo art. 65 da Lei 8.666/93.   

6. DA CONTRATADA  

6.1. Fornecer à Contratante, sem qualquer custo adicional, carteira de identificação 
individualmente para cada usuário, com prazo e validade igual ao da duração do 
Contrato.  

6.2. A Contratada disponibilizará representante e atendimento na praça de préstimos 
dos serviços de assistência odontológica para pronto atendimento.  
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6.3. Cabe a Contratada cumprir o previsto e exigido pelas Leis 8.666/93, 9656/98 e 
legislação complementar pertinente assim como a Lei 8078/90 e normas estabelecidas 
pela ANS.  

6.4. A Contratada deverá prestar os seguintes serviços:  

a) Fornecer atendimento aos usuários nos consultórios dos dentistas 
credenciados/cooperados, comprometendo-se ainda a fornecer o nome e 
endereço completos dos respectivos profissionais ao CRF/MG, com 
atualização semestral; 

b) A Contratada poderá alterar a relação de seus dentistas e cirurgiões dentistas 
credenciados/cooperados, com comunicação prévia ao CRF/MG. Essa 
alteração não deve prejudicar ou interromper qualquer tratamento que esteja 
em andamento. 

c) Os honorários, materiais, medicamentos e quaisquer outras despesas que 
eventualmente possam ocorrer com o tratamento odontológico do usuário, 
relativos aos serviços cobertos, serão custeados integralmente pela 
Contratada. 

d) Realizar palestra na sede do CRF/MG, após a assinatura, cujo conteúdo deve 
ser a orientação aos beneficiários quanto aos procedimentos de utilização do 
plano. 

e) O tratamento realizado pelo profissional credenciado deve ter garantia de 1 
(um) ano, contado da data de sua conclusão, observando-se a natureza do 
procedimento odontológico e as circunstancias em que o mesmo foi realizado.  

6.5. Fornecer a cada beneficiário titular 1 (um) manual de orientação, impresso ou 
online, de todos os procedimentos inerentes à realização de consultas, exames de 
diagnóstico, tratamentos de emergência, reembolso e relação de credenciados.  

6.6. Negociar conforme sugestão do Contratante, a possibilidade de inclusão de 
profissionais ou entidades de Assistência Odontológica, conforme diretrizes 
administrativas da Contratada e da ANS.  

6.7. Comunicar ao fiscal da execução do Contrato, a ocorrência de qualquer fato 
impeditivo à execução fiel do Contrato.  

6.8. Incluir e excluir como beneficiários do Plano de Assistência Odontológica os 
funcionários do CRF/MG, conforme disciplinado em Contrato, bem como no edital e 
em seus anexos.  

6.9. Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

6.10. Observar as determinações, bem como as normas e entendimentos emanados 
pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS).  

6.11. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades aos 
serviços acordados com o Contratante.  
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6.12. Comunicar por escrito à Administração do Contratante qualquer anormalidade  
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.  

6.13. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da Contratação.  

6.14. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Administração do Contratante, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela 
qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade ativa 
ou passiva, com o Contratante.   

7. DA CONTRATANTE  

7.1. Cabe ao Contratante, além do previsto e exigido pela lei 8.666/93 e normas 
regulamentares pertinentes.  

7.2. Proporcionar as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o 
que estabelece o Edital, Termo de Referência e Contrato.  

7.3. Fornecer lista completa contendo os seguintes dados: nome do beneficiário, data 
de nascimento, grau de parentesco, data da inclusão, nome do produto e valor, a ser 
enviada no momento da celebração do Contrato.  

7.4. Atestar a execução dos serviços.  

7.5. Promover o pagamento pela prestação dos serviços conforme a execução, na 
dependência da apresentação da Nota fiscal de serviços;  

7.6. Reter o pagamento caso verifique que os serviços não estão de acordo com a 
especificação contratada.  

7.7. Fiscalizar o cumprimento do objeto e demais cláusulas do Edital.  

7.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e/ou demais 
irregularidades constatadas na execução dos serviços previstos no Edital e Contrato 
e/ou nos materiais fornecidos, a fim de serem tomadas providências cabíveis para 
correção do que for notificado.  

8. DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO  

8.1. Por ocasião da celebração do contrato, antes da assinatura do mesmo, será 
exigida da licitante vencedora, a documentação abaixo relacionada:   

a) Relação de dentistas credenciados/contratados/cooperados com número do 
CRO. 

b) Comprovação de rede credenciada (estabelecimentos conveniados) com, no 
mínimo 300 (trezentos ) profissionais dentistas 
credenciados/contratados/cooperados, incluindo 10 (dez) profissionais 
especialistas em cada especialidade da odontologia na região Metropolitana de 
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Belo Horizonte.  

c) Apresentação de no mínimo 2(dois) estabelecimentos credenciados para 
atendimento de urgência/emergência, com dados (endereço, telefone) de 
Clínica 24 horas com sala para realização de Raio X, com profissionais aptos a 
prestar o atendimento na região Metropolitana de Belo Horizonte.  

8.2. Caso a rede apresentada não atenda ao quantitativo exigido, a Contratada deverá 
apresentar Termo de Compromisso declarando que adequará sua rede de 
atendimento em até 30 dias a partir da data da assinatura do Contrato.   

8.3. Comprovação de rede credenciada de todas as especialidades da odontologia. 
Disponibilidade de serviços presenciais e não presenciais de atendimento ao 
beneficiário tais como serviços de atendimento ao usuário – 0800, Central de 
Atendimento, representante me Belo Horizonte/MG e etc;  

8.4. Disponibilização do sistema dedicado de comunicação para liberação on-line dos 
procedimentos determinados em cada modalidade de plano de forma eficiente.  

8.5. Apresentação das formas de prestação de consultoria de relacionamento para 
atender as necessidades do CRF/MG e dos empregados, no tocante à manutenção do 
contrato, visitas periódicas, apresentação de relatórios mensais para manter o 
equilíbrio do contrato, elaboração de campanhas de promoção de saúde (com 
palestras de prevenção e higienização bucal, bem como a realização de levantamento 
epidemiológico da arcada bucal dos funcionários do CRF/MG)  

8.6. O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CRF/MG.  

8.7. Por ocasião da assinatura do Contrato verificar-se-á se a licitante vencedora 
mantém as condições de habilitação.  

8.8. Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o Contrato, após 
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação.  

9.  DO INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

9.1. A execução dos serviços será iniciada após a celebração do instrumento 
contratual.  

10. DO PAGAMENTO  

10.1. 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. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE  
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11.1. Os preços iniciais poderão ser reajustados decorridos os 12 (doze) meses 
contados a partir da data do início da prestação dos serviços, com base na variação 
do índice VCO – Variação de custo odontológico divulgado pela ANS; na falta deste 
índice o reajuste será realizado pelo IPCA – E – Índice Preço ao Consumidor Amplo 
Especial divulgado pelo IBGE.   

11.2. A alteração de preço a título de reajuste, somente será admitida única vez a 
cada doze meses, podendo contemplar todos os componentes de custo que tenham 
sofrido variação, desde que haja demonstração analítica dessa variação devidamente 
justificada, tendo como limite a variação do IPCA observado à compatibilidade dos 
preços finais com os praticados no mercado.  

11.3. O contrato poderá ser revisto em função da sinistralidade, na hipótese de 
ultrapassar o percentual máximo previamente definido de 75%, e que caracteriza os 
desequilíbrios econômico-financeiros do contrato, levando-se em conta e para tanto, a 
relação entre as mensalidades pagas pela contratante e os sinistros pagos pela 
contratada.  

11.4. A apuração da sinistralidade no primeiro ano dar-se-á a cada 12 meses. O limite 
técnico deste contrato para efeito de apuração do reajuste por sinistralidade será de 
75% indicado no item anterior.  

12. DA FISCALIZAÇÃO  

12.1. Ao CRF/MG é reservado o direito de, a qualquer tempo, efetuar auditorias junto à 
contratada, no sentido de verificar o efetivo pagamento, pela contratada, dos serviços 
realizados por sua rede credenciada aos usuários do plano.  

12.2. Para a fiscalização da execução do objeto deste termo, fica designada como 
representante do CRF/MG, a Gerência de Recursos Humanos, com a competência de 
delegar um Gestor do Contrato a analista Cintia Grazielle Nunes Amaral, que, dentre 
outras atribuições, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados.  

12.3. Quando as decisões e as providências ultrapassam a competência do Gestor de 
Contrato, este deverá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a 
adoção das medidas cabíveis;    

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1. 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.  

13.2. É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto licitatório.   
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Belo Horizonte,  xx de julho de 2019.   

xxxxxxxxxxxxxxxx      
        Pregoeira    

Yula de Lima Merola 
Presidente do 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 04/2019  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  045/2019   

Prezados Senhores,  

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII 
do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 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). 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado.                            
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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 04/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019    

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). 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado.                       
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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 04/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019   

A empresa___________________________, sediada na_______________________ 
telefone______________ fax_______________ e mail_________________, por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº04/2019, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, 
que:  

a) Não possui em seu quadro de pessoal funcionário(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  

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado.          
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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 04/2019.  
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)  

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado.                    
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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 04/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019   

Prezados Senhores,  

Apresentamos nossa proposta de preço, objetivando nossa prestação dos serviços, de 
acordo com o objeto do Edital do Pregão Presencial nº 04/2019. 
Dados do Licitante: 
Razão social:.....................................................CNPJ sob nº:........................ 
Inscrição estadual nº:......................... Inscrição municipal nº: ......................., 
Endereço Completo: ..........................................................., Telefone: .............. Fax: 
................. E-mail:........................  

OBJETO:    

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência 
odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de 
diagnóstico, em âmbito estadual com abrangência dos serviços de emergência e/ou 
urgência nacional, através de rede própria e/ou credenciada ou através de reembolso, 
sem carência para atendimento, adesão voluntária e sem co-participação, 
conforme especificações do Edital e seus anexos.   

ITEM

 

SERVIÇO QTDE 
(Aproximada)

 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

1 

Documentação Ortodôntica 
básica - Exame Clínico, 
Radiologia, Prevenção, 
Dentística, Endodontia, 
Periodontia e Cirurgias, Cirurgia 
Ortodôntica, prótese e  todos os 
eventos da segmentação 
odontológica relacionados no Rol 
da ANS. 

138   

 

Total aproximado de usuários do plano odontológico: 138  

VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL: R$ .........................(............................).  

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

Declaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para 
a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, 
mão-de-obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, 
encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por 
quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes das taxas, 
regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for 
necessário para execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em 
qualquer caso, direito regressivo em relação ao CRF/MG, nem qualquer outro 
pagamento adicional.  

___________________________________ 
[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa]  

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado.                          
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ANEXO III – 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 045/2019, 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
04/2019, 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 pelo Diretor Tesoureiro, Farmacêutico Waldemar de Paula Junior, 
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 045/2019, Pregão Presencial nº 
04/2019 têm entre si justos e acordados o seguinte:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO  

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência 
odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de 
diagnóstico, em âmbito estadual com abrangência dos serviços de emergência e/ou 
urgência nacional, através de rede própria e/ou credenciada ou através de reembolso, 
sem carência para atendimento, adesão voluntária e sem co-participação, 
conforme especificações no estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste 
Edital.  

Valor global anual do presente Contrato é de R$ .....................(......................) 
conforme valores abaixo descritos:  

ITEM SERVIÇO QTDE 
(Aproximada)

 

VALOR 
PER 

CAPTA 

VALOR TOTAL 

1 
Documentação Ortodôntica básica - 
Exame Clínico, Radiologia, 138   
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Prevenção, Dentística, Endodontia, 
Periodontia, Cirurgias, Cirurgia 
Ortodôntica, prótese e  todos os 
eventos da segmentação 
odontológica relacionados no Rol da 
ANS. 

 

Número aproximado de usuários do plano odontológico: 138  (Ref. Jul/2019)  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS BENEFICIÁRIOS  

2.1. TABELA ATUAL DE BENEFICIÁRIOS  –  PLANO ODONTOLÓGICO 
Referência Jul/2019.   

Faixa Etária Titulares Dependentes Total 
aproximado de 
beneficiários

 

Até 18 anos 0 28 28 
19 até 23 anos 2 4 6 
24 a 28 anos 3 0 3 

29 até 33 anos 12 2 14 
34 até 38 anos 24 1 25 
39 até 43 anos 20 9 29 
44 a 48 anos 9 2 11 
49 a 53 anos 11 2 13 
54 a 58 anos 5 1 6 
Acima de 60 3 0 3 

TOTAL 89 49 138 

  

2.2. Serão aceitos como beneficiários do Contrato:  

a) Titulares: empregados do CRF/MG, conforme resolução da ANS; Esses 
empregados poderão incluir dependentes no plano odontológico, devendo ser 
descontado na folha de pagamento; 

b) Ex-empregados demitidos ou exonerados, sem justa causa (RN 279/2012, da 
ANS) pagamento conforme legislação vigente. 

c) Aposentados (RN 279/2012, da ANS) pagamento conforme legislação vigente.  

2.3. São considerados beneficiários dependentes do Contrato:  

2.3.1. Cônjuge o companheiro(a) de união estável, devidamente comprovada por meio 
de Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável;  

2.3.2. Filho e/ou enteado e menores de 21(vinte e um anos), ou se estudante, até 24 
(vinte e quatro anos), ou se inválido de qualquer idade, sob tutela ou curatela e guarda 
do empregado ou de seu cônjuge ou companheiro; o pai e/ou mãe que viva a 
expensas do beneficiário – titular desde que havendo coabitação dos genitores, a 
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soma mensal dos rendimentos do casal não seja igual ou superior a duas vezes o 
salário mínimo vigente no país, em observância ao princípio da mútua assistência, não 
havendo coabitação dos genitores, o pai e/ou mãe não percebam individualmente, 
rendimentos mensais de qualquer fonte em valor igual ou superior a um salário mínimo 
vigente no país; - o irmão sob tutela do empregado, sem arrimo dos pais, até 21 anos, 
ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.  

2.4. A adesão ao plano odontológico será facultativa, razão pela qual o quantitativo 
descrito neste edital ser de 138 beneficiários é apenas um parâmetro, podendo sofrer 
alterações para menos ou mais;   

CLÁUSULA TERCEIRA -  EXCLUSÃO/INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS  

3.1. Exclusão do beneficiário:    

a) Por falecimento; 
b) Por término do Contrato de Trabalho com CRF/MG; 
c) Quando solicitado pelo titular;  

3.1.1. Nos casos de aposentadoria e demissão sem justa causa, o empregado terá 
direito de manter nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava da 
vigência do contrato de trabalho, sem prejuízo de eventuais vantagens obtidas em 
negociações coletivas, condicionada ao custeio integral do seu plano odontológico 
privado.  

3.1.2. Em caso de morte de titular em exercício, aposentado, demitido sem justa 
causa, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano, 
mantendo-se as condições anteriores ao falecimento do titular;  

3.1.3. A decisão do aposentado, ex-empregado ou dependente de titular falecido de se 
manter no plano deve ser informada ao setor de Recursos Humanos do CRF/MG no 
prazo máximo de 30 dias a partir da comunicação do empregador sobre o direito de 
manutenção do gozo do benefício.  

5.1.3. A decisão do aposentado, ex-empregado ou dependente de titular falecido de se 
manter no plano deve ser informada ao setor de Recursos Humanos do CRF/MG no 
prazo máximo de 30 dias a partir da comunicação do empregador sobre o direito de 
manutenção do gozo do benefício.  

5.1.4. Critérios:  

a) Aposentado que contribuiu para o plano odontológico por 10 anos ou mais – 
tem o direito de se manter no plano enquanto o CRF/MG oferecer esse 
benefício aos seus empregados; 

b) Aposentado que contribuiu para o plano odontológico por período inferior a 10 
anos – poderá permanecer no plano por um ano a cada ano de contribuição, 
desde que o CRF/MG continue oferecendo o benefício aos seus empregados; 

c) Ex-empregado demitido ou exonerado desde que sem justa causa a 
manutenção no plano será correspondente a 1/3 um terço do tempo de 
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permanência em que tenha contribuído para o plano, com um mínimo 
assegurado de 6 e um máximo de 24 meses; 

d) Os dependentes de titular falecido têm o direito de se manter no plano 
enquanto o CRF/MG oferecer esse benefício a seus empregados;  

3.2. O titular responderá sobre sua omissão:  

3.2.1. Quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido da carteira de identificação 
durante o período em que permanecer cadastrado no plano e após a exclusão do 
plano serão de única e exclusiva responsabilidade do beneficiário, o qual deverá 
efetuar o ressarcimento diretamente à Contratada.   

3.3. O Contratante apresentará até o dia 20(vinte) do mês respectivo as inclusões ou 
exclusões de usuários,quando houver, através de impresso próprio ou meio eletrônico 
fornecido pela Contratada.  

3.3.1.  A Contratada não deverá restringir o ingresso de novos usuários no plano 
odontológico, desde que devidamente indicados pelo CRF/MG e obedecidos os prazos 
indicados no item anterior, não cabendo quaisquer exigências e/ou restrições quanto 
ao número mínimo ou máximo para inclusão/exclusão, observados os limites fixados 
pelo art. 65 da Lei 8.666/93.   

CLÁUSULA  QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL  

4.1 – 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 (sessenta) 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.  

4.2 – A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de 
termo aditivo.  

CLÁUSULA QUINTA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

6.1 – 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.  

6.1.2 - 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.  
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6.2 - Nos preços contratados já estão incluídos: materiais, impostos, contribuições, 
taxas, frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes.  

6.3 - 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.  

6.4 – 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.  

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

6.6 - 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.  

6.7 - O CONTRATANTE pagará as faturas/duplicatas somente à CONTRATADA, 
vedada sua negociação com terceiros.  

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

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

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

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

6.12. 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.   
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6.13. 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.  

6.14. Antes de cada pagamento à CONTRATADA será realizada consulta no SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.  

6.15. Será apurada a validade das seguintes certidões, devendo as mesmas 
apresentar condição negativa ou positiva, com efeito, de negativa.  

6.15.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal;  

6.15.2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União.    

6.15.3. Certidão de Débitos Tributários (CDT) – Certidão Negativa de Débito Estadual.  

6.15.4. Certidão Negativa de Débito Municipal;  

6.15.5. Consulta a Regularidade do Empregador (FGTS);  

6.15.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

6.16. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.  

6.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa sendo considerada improcedente, 
a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto a 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

6.18. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA ampla defesa;  

6.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão efetuados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não 
regularize sua situação junto ao SICAF;  

6.20. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da Contratante, não será rescindido  o contrato em execução com a 
CONTRATADA inadimplente do SICAF;     

6.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
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6.22. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições federais abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento favorecido 
previsto na referida Lei Complementar.  

6.23. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “Atesto” pelo Fiscal 
do Contrato na Nota Fiscal apresentada, condicionado este ato à verificação da 
conformidade da mesma e dos documentos pertinentes.  

6.24. O pagamento será feito em até 15 (quinze) dias úteis após o aceite da Nota 
Fiscal e documentos pertinentes pelo Fiscal do Contrato.  

6.25. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para o CONTRATANTE.  

6.25.1. Caso a documentação esteja irregular ou faltando, o CONTRATANTE 
devolverá a nota fiscal até a regularização da documentação.  

6.26. Nos termos do art. 36, § 6º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 02, de 2008, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 
CONTRATADA:  

6.26.1. Não produziu os resultados acordados;  

6.26.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 
qualidade mínima exigida;  

6.26.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

CLÁUSULA SETIMA – DO REAJUSTE E DA REVISÃO DE PREÇOS  

7.1. Os preços iniciais poderão ser reajustados decorridos os 12 (doze) meses 
contados a partir da data do início da prestação dos serviços, com base na variação 
do índice VCO – Variação de custo odontológico divulgado pela ANS; na falta deste 
índice o reajuste será realizado pelo IPCA – E – Índice Preço ao Consumidor Amplo 
Especial divulgado pelo IBGE.   

7.2. A alteração de preço a título de reajuste, somente será admitida única vez a cada 
doze meses, podendo contemplar todos os componentes de custo que tenham sofrido 
variação, desde que haja demonstração analítica dessa variação devidamente 
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justificada, tendo como limite a variação do IPCA observado à compatibilidade dos 
preços finais com os praticados no mercado.  

7.3. O contrato poderá ser revisto em função da sinistralidade, na hipótese de 
ultrapassar o percentual máximo previamente definido de 75%, e que caracteriza os 
desequilíbrios econômico-financeiros do contrato, levando-se em conta e para tanto, a 
relação entre as mensalidades pagas pela contratante e os sinistros pagos pela 
contratada.  

7.4. A apuração da sinistralidade no primeiro ano dar-se-á a cada 12 meses. O limite 
técnico deste contrato para efeito de apuração do reajuste por sinistralidade será de 
75% indicado no item anterior.  

CLÁUSULA OITAVA – DO ACRESCIMO OU SUPRESSÕES  

8.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do seu valor.   

CLÁUSULA NONA  -  DO INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

9.1. A execução dos serviços será iniciada após a celebração do instrumento 
contratual.  

CLÁUSULA DECIMA - DA CONTRATADA  

10.1. Fornecer à Contratante, sem qualquer custo adicional, carteira de identificação 
individualmente para cada usuário, com prazo e validade igual ao da duração do 
Contrato.  

10.2. A Contratada disponibilizará representante e atendimento na praça de préstimos 
dos serviços de assistência odontológica para pronto atendimento.  

10.3. Cabe a Contratada cumprir o previsto e exigido pelas Leis 8.666/93, 9656/98 e 
legislação complementar pertinente assim como a Lei 8078/90 e normas estabelecidas 
pela ANS.  

10.4. A Contratada deverá prestar os seguintes serviços:  

a) Fornecer atendimento aos usuários nos consultórios dos dentistas 
credenciados/cooperados, comprometendo-se ainda a fornecer o nome e 
endereço completos dos respectivos profissionais ao CRF/MG, com 
atualização semestral; 

b) A Contratada poderá alterar a relação de seus dentistas e cirurgiões dentistas 
credenciados/cooperados, com comunicação prévia ao CRF/MG. Essa 
alteração não deve prejudicar ou interromper qualquer tratamento que esteja 
em andamento. 

c) Os honorários, materiais, medicamentos e quaisquer outras despesas que 
eventualmente possam ocorrer com o tratamento odontológico do usuário, 



  

42

 
relativos aos serviços cobertos, serão custeados integralmente pela 
Contratada. 

d) Realizar palestra na sede do CRF/MG, após a assinatura, cujo conteúdo deve 
ser a orientação aos beneficiários quanto aos procedimentos de utilização do 
plano.  

10.5. O tratamento realizado pelo profissional credenciado deve ter garantia de 1 (um) 
ano, contado da data de sua conclusão, observando-se a natureza do procedimento 
odontológico e as circunstancias em que o mesmo foi realizado.  

10.6. Fornecer a cada beneficiário titular 1 (um) manual de orientação, impresso ou 
online, de todos os procedimentos inerentes à realização de consultas, exames de 
diagnóstico, tratamentos de emergência, reembolso e relação de credenciados.  

10.7. Negociar conforme sugestão do Contratante, a possibilidade de inclusão de 
profissionais ou entidades de Assistência Odontológica, conforme diretrizes 
administrativas da Contratada e da ANS.  

10.8. Comunicar ao fiscal da execução do Contrato, a ocorrência de qualquer fato 
impeditivo à execução fiel do Contrato.  

10.9. Incluir e excluir como beneficiários do Plano de Assistência Odontológica os 
funcionários do CRF/MG, conforme disciplinado em Contrato, bem como no edital e 
em seus anexos.  

10.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  

10.11. Observar as determinações, bem como as normas e entendimentos emanados 
pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS).  

10.12. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades aos 
serviços acordados com o Contratante.  

10.13. Comunicar por escrito à Administração do Contratante qualquer anormalidade  
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.  

10.14. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da Contratação.  

10.15. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Administração do Contratante, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela 
qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade ativa 
ou passiva, com o Contratante.   

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA -  DA CONTRATANTE  

11.1. Cabe ao Contratante, além do previsto e exigido pela lei 8.666/93 e normas 
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regulamentares pertinentes.  

11.2. Proporcionar as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o 
que estabelece o Edital, Termo de Referência e Contrato.  

11.3. Fornecer lista completa contendo os seguintes dados: nome do beneficiário, data 
de nascimento, grau de parentesco, data da inclusão, nome do produto e valor, a ser 
enviada no momento da celebração do Contrato.  

11.4. Atestar a execução dos serviços.  

11.5. Promover o pagamento pela prestação dos serviços conforme a execução, na 
dependência da apresentação da Nota fiscal de serviços;  

11.6. Reter o pagamento caso verifique que os serviços não estão de acordo com a 
especificação contratada.  

11.7. Fiscalizar o cumprimento do objeto e demais cláusulas do Edital.  

11.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e/ou demais 
irregularidades constatadas na execução dos serviços previstos no Edital e Contrato 
e/ou nos materiais fornecidos, a fim de serem tomadas providências cabíveis para 
correção do que for notificado.  

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS  

12.1. 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.  

12.2. A implantação dos produtos contratados deverá ser realizada no prazo máximo 
de 30 dias corridos, a partir da assinatura do contrato, prestando suporte como 
descrito a seguir:  

a) Estabelecer cronograma de implantação – a operadora deve informar a estratégia 
para mudança de plano, deve incluir ações de marketing (comunicados – troca do 
benefício, divulgação do plano, convite para palestras, material para intranet, cartazes, 
banner);  

b) Confeccionar carteirinhas e disponibilizar acesso on line ou outro meio disponível 
aos manuais;  

c)  Palestras de implantação pelo menos 15 (quinze) dias antes do início da vigência 
do contrato;  

d) Disponibilizar plantão de atendimento para tirar dúvidas e outras informações até 
por um período pelo menos dois meses a partir do início da vigência do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL  

13.1. 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.   

13.2. 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.  

13.3. 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.  

13.4. 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.  

13.5. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela 
Administração.  

13.6. 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.  

13.7. 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.  

CLAUSULA DECIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO  

14.1. Ao CRF/MG é reservado o direito de, a qualquer tempo, efetuar auditorias junto à 
contratada, no sentido de verificar o efetivo pagamento, pela contratada, dos serviços 
realizados por sua rede credenciada aos usuários do plano.  

14.2. Para a fiscalização da execução do objeto deste termo, fica designada como 
representante do CRF/MG, a Gerência de Recursos Humanos, com a competência de 
delegar um Gestor do Contrato a analista Cintia Grazielle Nunes Amaral, que, dentre 
outras atribuições, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados.  

14.3. Quando as decisões e as providências ultrapassam a competência do Gestor de 
Contrato, este deverá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a 
adoção das medidas cabíveis;    

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES  
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15.1 – Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o termo do contrato, o CRF/MG 
reserva-se o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas 
previstas na Lei 8.666/93.  

15.2 – A licitante de deixar de entregar a documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento  da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas no contrato e das demais comunicações legais.   

15.3 - 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, 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 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato, por descumprimento de 
cláusula contratual por até 15 (quinze) dias;  

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no caso de descumprimento de 
cláusula contratual superior a 15 (quinze) dias, podendo ocorrer à rescisão por 
inexecução total, hipótese em que será aplicada a multa prevista na letra c.   

c) Multa  de 10% (dez por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução total, 
caracterizada esta por atraso superior a 30 (trinta) dias, com conseqüente rescisão do 
Contrato.  

d) Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato, 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.  

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

15.5 - 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.  

15.6 - 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.  

15.7 - 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 SEXTA – COMUNICAÇÕES  

16 - 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 OITAVA – DOS CASOS OMISSOS  

18.1 – Os casos omissos ou situações não exemplificadas nas cláusulas deste 
instrumento serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições constantes na 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas 
administrativas federais que fazem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de suas transcrições.  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

19.1 – 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.  

19.2 - 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 
sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma 
proporcional ao serviço efetivamente realizado.  

19.3 - 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.  
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19.4 - 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.  

19.5 – 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.  

19.6 – 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.  

19.7 – 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 VIGÉSIMA - DO FORO  

20.1 – 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.  

20.2 – 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.º Waldemar de Paula Junior 
Diretor Tesoureiro-Portaria 38/2019/CFF 

   

Empresa e assinatura do responsável legal 

  

TESTEMUNHAS:  

Nome: __________________________ Nome: __________________________ 

CPF: ____________________________ CPF: ___________________________ 

RG: ____________________________ RG: ____________________________   


