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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 04/2019 
 

(PROCESSO LICITATÓRIO – Nº. 047/2019) 
 

EDITAL 

 
Critério de Julgamento: Menor Preço Global  
Data da Sessão: 23/08/2019 
Horário: 09 horas e 30 minutos. 
LOCAL:  Portal de Compras do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
Código da UASG: 389447 
 
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG, por meio do(a) 
Pregoeiro (a) Oficial e Equipe de Apoio, designados pela portaria nº. 078 de 25 de 
setembro de 2018, com sede à Rua Urucuia, 48 – Bairro: Floresta – CEP 30.150-060, 
Belo Horizonte/MG, realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste edital e 
seus anexos; 
 
O procedimento Licitatório obedecerá, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, 
do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas SLTI/MPOG 
nº 02, de 30 de abril de 2008, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto Federal n°8.538. de 06 de novembro de 
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 
exigências estabelecidas neste Edital. 
 
1. DO OBJETO: 
 
1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de Data Center – 
hospedagem de servidores virtuais privados, hospedagem de site, serviços de e-mail e 
serviços de backup. 
 
1.2. Os serviços a serem contratados são de natureza comum nos termos do Decreto 
5.450/05. 
 
1.2.1. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste 
certame licitatório. 
 
1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 
no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital. 
 
JUSTIFICATIVA: Os serviços estão sendo contratados para atender às necessidades 
de hospedagem do site do CRF-MG, do servidor de banco de dados da área do 
farmacêutico, dos serviços de e-mail e geração de backup online (Hot Backup) em um 
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ambiente de VPS, sigla de Virtual Private Server ou Servidor Virtual Privado, sendo 
executados sob uma infraestrutura completa de Data Center.  

 
A contratação dos serviços se fez necessária após análise criteriosa da demanda de 
serviços online existentes, infraestrutura necessária para sua execução, padrões 
existentes, efeitos de gerenciamento, suporte, integração, compatibilidade, segurança 
e desempenho.  

 
Os requisitos exigidos para efeito de classificação da licitante na Fase de Proposta 
visam garantir a capacidade da licitante em prestar a integralidade dos serviços, nos 
termos do inciso II, art. 30 da Lei no 8.666/93; sendo justificáveis em razão da 
complexidade dos serviços oferecidos por uma empresa de Data Center.   
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1. O preço estimado para o objeto licitado no valor anual é de R$ 50.205,92 
(cinqüenta mil duzentos e cinco reais e noventa e dois centavos) - Dotação 
Orçamentária/2019:  6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço de Manutenção e Atualização de 
Softwares. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permita a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, na sua forma 
eletrônica. 

 
3.2. O cadastro no SICAF poderá se iniciado no Portal de Compras do Governo 
Federal/ no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e 
senha pelo interessado. 

 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este pregão. 
 
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 
3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – conforme disposto no §3 
do artigo 8º da instrução normativa SLTI/MPOG nº2, de 11.10.2010. 
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4.1.1. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas, mencionadas no artigo 34 da Lei 
nº11. 488, de 2007, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural Pessoa Física e para o 
Micro Empreendedor Individual – MEI, nos limites previstos na Lei Complementar nº. 
123 de 2006. 

 
4.2. Não poderão participar desta licitação: 
 

4.2.1 – Licitantes que se encontrarem sob processo de falência, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
  
4.2.2. Proibidos de participar de Licitações e celebrar Contratos Administrativos, na 
forma da legislação vigente. 
 
4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com                       
poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e 
judicialmente.  
 
4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93; 
 
4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
4.2.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

 
4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 
4.4. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar 123, de 
2006, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49; 
 
4.5. A assinalação do campo “não” apenas produzirá efeito de a licitante não ter direito 
a tratamento favorecido na Lei Complementar nº123, de 2006, mesmo que seja 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
4.6. Que está ciente e concorda com as condições no Edital e seus Anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e 
seus Anexos; 

 
4.7. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
4.8. Que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do art. 7º XXXIII da Constituição Federal; 
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4.9. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 16 de setembro de 2009; 
 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
5.1. Todas as referências de tempo do Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
 
5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances; 
 
5.3. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento das propostas. 
 
5.3.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico na forma do Anexo II – Modelo da Proposta Comercial, consignando o 
menor preço global, onde já deverão estar considerados inclusos: lucro, despesas 
administrativas e operacionais, despesas com supervisão, tributos (impostos e taxas e 
contribuições), tarifas, além de quaisquer despesas diretas ou indiretas não 
explicitadas na planilha, mas decorrentes de obrigação contratual das empresas, 
conforme estabelecida no edital, e, ainda: 
 
5.3.2.  As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Pregão. 
 
5.4.  A proposta de preços deverá ser formulada e enviada por meio do sistema 
eletrônico. Não havendo informação adicional, em atendimento à exigência do 
sistema, basta que a empresa declare no citado campo: “Conforme edital”. É vedada a 
inclusão de qualquer símbolo, nome estranho ou papel timbrado que a identifique, sob 
pena de desclassificação. 
 
5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão. 
 
5.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 
 
5.6.1. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao descrito 
neste Edital e seus Anexos. 
 
5.6.2. A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
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5.6.3. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismo e por extenso, 
será considerado este último. 
 
5.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do 
presente edital e seus anexos, em especial o Termo de Referência (Anexo I), que 
sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
 
5.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante. 
 
5.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, 
no campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à 
contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar nº. 123, de 2006. 
 
5.10. Após o encerramento da etapa de lances, as propostas de preços das empresas 
vencedoras, datadas e ajustadas com os lances ofertados, de pleno acordo com todos 
os requisitos do item 5.11, deverão ser enviadas como anexo através da função 
“Enviar Anexo/Planilha Atualizada” disponibilizada pelo pregoeiro na fase de 
aceitação, impreterivelmente no prazo de 2 (duas) horas, a partir da convocação, sob 
pena de ser recusada pelo pregoeiro e o licitante desclassificado. 
 
5.10.1. Os anexos deverão ser enviados em arquivos específicos: tipo “xls”ou “xlsx” 
compatível com o aplicativo Microsoft Excel, tipo “doc” ou “docx”, compatível com o 
aplicativo Microsoft Word, ou ainda, em formato não editável do tipo “pdf”. 
 
5.10.2. Eventuais erros no preenchimento da proposta não é motivo para a 
desclassificação da mesma, quando esta puder ser ajustada pela licitante, sem a 
majoração do preço ofertado e sempre obedecendo ao prazo previsto no item 5.10. 
 
5.11. O documento a ser anexado deverá vir sem cotações alternativas, emendas, 
rasuras ou entrelinhas e deverá atender aos seguintes requisitos:  
 

a) Prazo de entrega conforme especificações deste Edital e seus Anexos; 
b) Declaração expressa de que todos os tributos, custos, inclusive de entrega, e 

demais despesas correm por conta do proponente e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c)  Indicação do nome da empresa (razão social), nº. CNJP/MF e endereço;  
d) Indicação do telefone para contato, e-mail comercial, bem como dados 

bancários da pessoa jurídica (conta corrente, agência e banco); 
e) Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvadas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 
5.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
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6.1. A abertura da presente Licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
6.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não sejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital 
e anexos, que contenham vícios insanáveis ou não apresentarem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I) e Modelo da Proposta Comercial  
(Anexo II).  
 
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  
 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 
6.6. O julgamento obedecerá ao critério de Menor Preço Global.  

 
6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
6.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a 20 segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três 
segundos. 
 
6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor preço registrado vedado à identificação do licitante. 
 
6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá  permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 
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6.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes. 
 
6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
6.15. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto a 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº.8.538, de 2015. 
 
6.16. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, 
as propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresa de pequeno 
porte que se enquadrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou 
lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  
 
6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
 
6.18. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e 
sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido 
no subitem anterior. 
 
6.19. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de classificação das 
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS   
 
7.1. Para julgamento será adotado Menor Valor Global atendida às especificações 
contidas neste edital e seus anexos. 
 
7.2. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta, após o encerramento da etapa de 
lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao 
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licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, com o fim de negociar a 
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas 
neste Edital, bem como decidir sua aceitação. A negociação será realizada por 
sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
7.2.1. Nas hipóteses que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
7.2.2. A negociação será proposta pelo Pregoeiro no chat, quando o mesmo 
estabelecer prazo razoável para tanto, sob pena de recusa da negociação. 
 
7.3. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exeqüibilidade, bem quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 
7.3.1. Após a negociação com o licitante, será desclassificada a proposta ou o lance 
vencedor com valor superior ao preço médio apurado em pesquisa de mercado ou que 
apresentar preço manifestamente inexeqüível. 
 
7.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
na forma do §3º do artigo 43 da Lei 8.666, de 1993. 
 
7.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou indícios 
que fundamentem a suspeita. 
 
7.6. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos 
deste Edital e seus Anexos, que sejam omissas, apresentem preços excessivos, 
inexeqüíveis ou irregularidades e defeitos que dificultem o julgamento. 
 
7.7. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado 
do julgamento das Propostas de Preços, sendo vencedora aquela que apresentar o 
menor valor global. 
 
7.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para 
tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
7.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se a 
Planilha de Custos readequada com o valor final ofertado. 
 
7.8.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
 
7.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo Licitante, no prazo 
indicado pelo pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto. 
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7.10.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento 
de impostos e contribuições na forma do simples nacional, exceto para as atividades 
de prestação de serviços previstas nos §§5º-E, do art. 18, da LC 123, de 2006. 
 
7.11. Sendo aceitável a proposta da licitante detentora da melhor oferta, deverá ser 
comprovada sua condição de habilitação, na forma que determina este Edital e seus 
Anexos. 
 
7.12. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda às condições do Edital e seus Anexos. 
 
7.13. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência de 
empate ficto, previstos no artigo 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123, de 2006, 
seguindo a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
7.13.1. Em caso de divergência entre as informações contidas no sistema eletrônico e 
na proposta específica, prevalecerão aquelas da proposta. 
 
7.14. Não se considerará qualquer oferta de vantagem que não esteja prevista no 
objeto deste Edital e seus Anexos. 
 
7.15. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo lhe adjudicado o objeto deste Edital, especificado em seus 
Anexos, pelo Pregoeiro. 
 
7.16. Todos os valores, preços e custos da proposta terão como expressão monetária 
a moeda corrente nacional (art. 5º Lei 8.666/93). Serão desclassificadas as propostas 
que não atenderem a essa determinação legal. 
 
7.17. Em nenhuma hipótese será recebida proposta fora do prazo estabelecido. 
 
7.18. É proibida qualquer indexação de preços por índices gerais ou que reflitam 
variação dos preços. 
 
7.19. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 
demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de Ata 
divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade 
previstas no art. 30, XII, alínea b do Decreto nº. 5.450/2005 e na legislação pertinente. 

  
8. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1. Além das condições constantes no Termo de Referência (Anexo I), como 
condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 
 
8.1.1. SICAF; 
 
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
 
8.1.3. Cadastro de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
8.1.4. Lista de inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática do ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o poder público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
8.2.1. Constada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 
8.3. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedor – 
SICAF, em relação à Habilitação Jurídica, à Habilitação Fiscal e Trabalhista, e à 
Qualificação Econômica Financeira, conforme nos dispostos nos arts. 4º, caput, 8º, 
§3º. 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº2, de 2010. 
 
8.4. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF; 
 
8.5. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 
sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas documento válido que 
comprove atendimento as exigências deste Edital e seus Anexos, sob pena de 
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme 
estatui o Art. 43, §1º da LC nº. 123, de 2006. 
 
8.5.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
 
8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para continuidade da mesma. 
 
8.7. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação 
relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, nas condições 
seguintes: 
 
8.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
8.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI; Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM 
nº. 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
8.8.3. No caso de sociedade empresarial ou empresa individual de responsabilidade 
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
 
8.8.4.  No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de nova indicação dos 
seus administradores; 
 
8.8.5.  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Cível das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do art. 8º da Instrução Normativa 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comercio – DNRC. 
 
 8.8.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de o participante ser sucursal, 
filial ou agência; 
 
8.8.7. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 
em funcionamento no País; 
 
8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 
 
8.9. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA  
 
8.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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8.9.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 
 
8.9.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante;  
 
8.9.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 
8.9.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº. 5.462, de 1º de maio de 1943; 
 
8.9.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
8.9.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
8.9.9. Caso o licitante do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 
 
8.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA  
 

8.10.1. 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. 
  
8.10.2.  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. 
 
8.10.3. 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; 
 
8.10.4. Comprovação de boa situação financeira de empresas, que apresentem 
resultado superior a 1 (um) nos índices medidores da situação financeira da empresa. 
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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  
 
8.10.5. 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. 
 
8.10.6. 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. 
 
8.10.6.1. 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. 
 
8.11.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.11.1.  A licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
contratação, ou com item pertinente, por meio de apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, sendo: 
 
8.11.2. Apresentar no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a licitante ter fornecido 
Serviços de Computação em Nuvem, Hospedagem de Sites e Domínios, e Backup 
Online em ambiente de Data Center. O(s) atestado(s) deve(m) ser, necessariamente, 
emitido(s) em papel timbrado do(s) órgão(s) ou empresa(s) de origem, com assinatura 
e identificação do(s) responsável(is) pelas informações atestadas e os meios de 
contato.  A ausência de comprovação do(s) mesmo(s), a sua inveracidade ou não-
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cumprimento aos requisitos ora expostos implicará na desclassificação da licitante na 
fase de habilitação. 
 
8.11.3. Apresentar documento ou catálogo comprovando que a licitante possui 
estrutura de Data Center completa, com conexões redundantes de Internet, sistemas 
de energia e refrigeração redundantes, além de equipe própria e altamente capacitada 
para atender em regime 24x7 às demandas de empresas e profissionais que 
necessitam de um serviço confiável e de alto desempenho para hospedagem dos seus 
projetos de TI. A licitante deverá possuir também sistemas de segurança física 
(acesso ao Data Center com senha, alarme de presença, RFID, biometria e circuito 
fechado de TV etc. A ausência de comprovação do mesmo, a sua inveracidade ou 
não-cumprimento aos requisitos ora expostos implicará na desclassificação da licitante 
na fase de habilitação. 
 
8.11.4. O(s) atestado(o)s referir-se-á(ão) a contrato(s) já incluído(s) ou já decorrido(s) 
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.  
 
8.11.5.  Possuir escritório em Belo Horizonte ou região metropolitana, comprovados 
por documentação para efeitos de SLA, para facilitar e agilizar o atendimento. A 
ausência de comprovação do mesmo, a sua inveracidade ou não-cumprimento aos 
requisitos ora expostos implicará na desclassificação da licitante na fase de 
habilitação. 
 
8.11.6. Declaração firmada pelo representante legal da empresa licitante, de que 
dispõe ou disporá no momento de sua contratação, de todo o aparato 
operacional necessário à plena execução do objeto licitado, conforme 
especificações deste Edital; 
 
8.11.7. Os documentos exigidos para Habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados em meio de funcionalidade presente no sistema (upload), 
no prazo de até 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
 
8.11.8. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 
sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail: 
licitacao@crfmg.org.br. 
 
8.11.9. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceito pelo Pregoeiro. 
 
8.11.10. Posteriormente, se houver necessidade, poderá ser solicitado pelo Pregoeiro, 
todos os documentos apresentados na fase de Proposta e Habilitação ser  remetidos 
em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de 
notas, ou por Servidor da administração, desde que conferidos com o original, ou 
publicação de órgão de Imprensa Oficial, para análise, no prazo de até 03 (três) dias 
úteis, após encerrado o prazo para encaminhamento via funcionalidade do sistema ou 
e-mail. 

mailto:licitação@crfmg.org.br
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8.11.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a 
licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa equiparada seja declarada vencedora, caso atenda a todas as demais 
exigências do Edital e seus Anexos. 
 
8.11.12. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 
 
8.11.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a 
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será 
convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
 
8.11.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e Anexo(s), 
com a reabertura da sessão pública. 
 
8.11.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 
continuidade da mesma. 
 
8.11.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus Anexos. 
 
8.11.17. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº. 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
8.11.18. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
9.2. Nas hipóteses de provimento de recurso o qual leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que ele dependa. 
 
9.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o documento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º, da LC 
nº.123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
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9.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
 
9.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
9.6. A convocação feita por e-mail ou ainda fac-símile dar-se-á de acordo com os 
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico 
e deverá:  
 
10.2. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal, conforme modelo do Anexo II.  
 
10.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento.  
 
10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução da ata e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso.  
 
10.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  
 
10.6. Posteriormente, a proposta final indicada no subitem 10.1 deverá ser remetida, 
devidamente assinada pelo responsável, juntamente com os demais documentos de 
habilitação. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 
será concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada; isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente.  
  
11.3. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 



 

 

17 

11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
 
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante deste Edital. 
  
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
 
12.2. O Pregoeiro precederá a adjudicação após análise dos documentos remetidos 
ao CRF/MG. 
 
12.3. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
13. DO TERMO DE CONTRATO 
 
13.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato 
ou Aceito Instrumento Equivalente (Anexo III), cuja vigência está expressa no termo de 
referência (Anexo I), podendo ser alterado nos termos do art. 57 e 58 da Lei nº. 
8.666/93. 
 
13.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceito pelo Pregoeiro. 
 
13.3. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF, bem 
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados 
serão anexados aos autos do processo, para verificação de eventuais irregularidades 
e impedimentos. 
 
13.4. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
sob pena de aplicação das penalidades prevista neste Edital e seus Anexos. 
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13.5. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para assinatura do Termo de Contrato ou Aceite do Instrumento Equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de 
seu recebimento.   
 
13.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceito pelo Pregoeiro. 
 
13.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo do Contrato, não comprovar 
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 
recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 
ordem de classificação, para após a verificação da aceitabilidade da proposta, 
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
14. DO REAJUSTE 
  
14.1. As regras acerca de reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo 
de Contrato ou equivalente. 
 
15. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS -  DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1. Os critérios recebimento da execução dos serviços e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência e no Termo de Contrato ou equivalente. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
 
16.1. As obrigações da Contratante e Contratada são estabelecidas no Termo de 
Referência e no Termo de Contrato ou equivalente. 
 
17. DO PAGAMENTO 
 
17.1. 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. 
 
17.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “Atesto” pelo 
servidor competente, na Nota Fiscal apresentada, condicionado este ato à verificação 
da conformidade da mesma e dos documentos pertinentes. 
 
17.3. No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do Contratante, os valores 
serão corrigidos com base na variação do IPCA/IBGE (ou outro índice que venha a 
substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação. 
 
17.4. Nos preços contratados já estão incluídos: materiais, impostos, contribuições, 
taxas, frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes. 
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17.5. 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. 
 
17.6. 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. 
 
17.7. O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal 
obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente 
atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
17.8.  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. 
 
17.9. O CRF/MG pagará as faturas/duplicatas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros. 
 
17.10. Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na 
fonte. 
 
17.11. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.  
 
17.12. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de 
manutenção das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da contratada.  
 
17.13. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar 
juntamente à fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº 1.234 - 
RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em 
duas vias.  
 
17.14. Caso a empresa não seja optantes pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - 
RFB, de 11 de janeiro de 2012. 
 
17.15.  Antes de cada pagamento à CONTRATADA será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 
 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei9430.htm
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17.16. Será apurada a validade das seguintes certidões, devendo as mesmas 
apresentar condição negativa ou positiva, com efeito, de negativa; 
 
17.16.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal; 
 
17.16.2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União.   
 
17.16.3. Certidão de Débitos Tributários (CDT) – Certidão Negativa de Débito 
Estadual. 
 
17.16.4. Certidão Negativa de Débito Municipal; 
 
17.16.5. Consulta a Regularidade do Empregador (FGTS); 
 
17.16.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
17.17. 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. 
 
17.18. 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. 
 
17.19. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA ampla defesa; 
 
17.20. 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; 
 
17.21. 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;    
 
17.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
 
17.23. 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. 
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17.24. 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: 
 
17.24.1. Não produziu os resultados acordados; 
 
17.24.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 
qualidade mínima exigida; 
 
17.24.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
17.25. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da 
manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo 
para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou 
a incapacidade de corrigir a situação. 
 
17.26. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos 
casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos 
pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à 
Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento 
de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e 
FGTS decorrentes. 
 
18. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
 
18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
18.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 
18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
18.1.5. Não mantiver a proposta; 
 
18.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 
fase de lances. 
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18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer infração das discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo das penalidades civil/criminal, às 
seguintes sanções: 
 
18.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s)  pela conduta do licitante; 
 
18.3.2. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos. 
 
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 
 
18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº. 9.784, de 1999. 
 
18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
18.8. Outras sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
19.1. Até 2 (dois) dias úteis, antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital. 
 
19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, via ofício, pelo e-mail 
licitacao@crfmg.org.br ou por petição dirigida e protocolada no endereço da Rua 
Urucuia, 48 – Bairro Floresta – CEP: 30150-060 - Belo Horizonte/MG. 
 
19.3. No último dia do prazo, as impugnações realizadas na forma eletrônica pelo e-
mail licitacao@crfmg.org.br só serão apreciadas caso tenham sido encaminhadas até 
as 17h00min deste dia, sendo consideradas intempestivas eventuais impugnações 
enviadas por e-mail após este horário. 
 
19.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 
quatro horas. 
 
19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
19.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

mailto:licitacao@crfmg.org.br
mailto:licitacao@crfmg.org.br
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para a abertura da Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital. 
 
19.7. No último dia do prazo, os pedidos de esclarecimentos serão apreciados caso 
tenham sido encaminhados até as 17h00min deste dia, sendo considerados 
intempestivos eventuais pedidos de esclarecimentos enviados após este horário.  
 
19.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 
 
19.9. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 
serão juntados aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer interessado. 
 
19.10. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro, 
também serão divulgadas no portal Comprasnet e no sitio do CRF/MG. 
 
19.11. Qualquer modificação no Edital e seus Anexos exigem divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas; 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro. 
 
20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por estes 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 
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20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado 
os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
20.8. Em caso de expressa divergência entre disposições deste Edital e de seus 
Anexos ou demais peças que componham o processo, prevalecerão a deste Edital. 
 
20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico  
licitacao@crfmg.org.br , e também poderá ser lido no endereço da Rua Urucuia, 48 – 
Bairro Floresta – CEP: 30.150-060 - Belo Horizonte/MG, nos dias úteis, no horário de 
09h00min as 17h00min, mesmo endereço e período nos quais os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
20.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
20.10.1. ANEXO I – Termo de Referência; 
 
20.10.2. ANEXO II – Modelo Planilha de Custos e Formação de Preços;  
 
20.10.3. ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato; 
 

 
 

Belo Horizonte, 07 de agosto 2019. 
 
 
 
 
 

YULA DE LIMA MEROLA 
Presidente do CRF/MG 

 
 
 
 

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

mailto:licitacao@crfmg.org.br
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ANEXO I 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 047/2019 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2019 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO  

Contratação de empresa especializada em serviços de Data Center – hospedagem de 
servidores virtuais privados, hospedagem de site, serviços de e-mail e serviços de 
backup. 
 

2. ESPECIFICAÇÕES: 
 
Fornecimento integral dos serviços descritos nos itens abaixo: 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO 

1 

Servidor virtual privado Windows – 2 cores, 04 GB de memória RAM e 150 GB 
de espaço em disco, para banco de dados. O servidor deverá ter redundância 
sem perda de conectividade ou interrupção dos serviços e possuir o mínimo de 
1 Mb de banda dedicada com 100% de garantia para upload e download. 

2 Locação de 1 Licença Windows Server 2012 Standard Edition 

3 Locação de 2 Licenças SQL Server 2014 Web Edition 

4 

Serviço de ativação do servidor virtual privado Windows contemplando a 
instalação do sistema operacional Windows Server 2012 Standard Edition e do 
SQL Server 2014 Web Edition, bem como a migração/instalação da base de 
dados. 

5 

Servidor virtual privado Linux – 4 cores, 04 GB de memória RAM e 400 GB de 
espaço em disco, para hospedagem do site www.crfmg.org.br. O servidor 
deverá ter redundância sem perda de conectividade ou interrupção dos 
serviços. 

6 

Serviços de migração contemplando o site do crfmg.org.br incluindo a migração 
do servidor Apache atual da versão 2.2 para 2.4+, base de dados MySQL da 
versão atual 5.6 para 5.7+, PHP da versão atual 5.6 para 7.3+ e Certificado 
SSL. Configurações atuais disponíveis em www.crfmg.org.br/local 

7 

Servidor virtual privado de E-mail Linux, com 2 cores, 4 GB de RAM e 400 GB 
de espaço em disco. O servidor deverá: possibilitar a criação de um número 
ilimitado de caixas postais nos tamanhos 1, 2, 5, 10 e 50 GB; possuir o mínimo 
de 1 Mb de banda dedicada com 100% de garantia para upload e download; ter 
redundância sem perda de conectividade ou interrupção dos serviços. 
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8 Serviço de migração das 185 contas de e-mail atuais. 

9 

Serviço de gerenciamento dos servidores virtuais privados: atualização dos 
sistemas operacionais, serviços web, serviços de e-mail, bancos de dados SQL 
Server/MySQL, incluindo rotinas de configuração/manutenção de logs, cronjobs 
e disponibilização do acesso ao software de gestão de Hospedagem web. 

10 

Serviço de backup diário do site www.crfmg.org.br, das bases de dados MySQL 
e MSSQL e das contas de e-mail, com retenção de 14 dias, para uma  carga de 
backup completo de aproximadamente 500 Gb. O faturamento deste serviço 
deverá ocorrer de acordo com o armazenamento consumido.  

 
 
3. REQUISITOS: 
 
3.1.  Acordo de Nível de Serviços (SLA) a ser considerado:  

a) Disponibilidade - trimestral (99,8%) considerando link internet, energia 
elétrica e equipamentos. 

b) Atendimento – conforme tabela abaixo: 
 

Severidade Descrição 
Prazo de 

diagnóstico 
Prazo de 
solução 

1 O serviço não está disponível e não 
existe nenhuma alternativa para os 
usuários efetuarem trabalho. 

1 Hora 
 

Até 5 Horas 

2 O serviço está seriamente afetado ou 
não está disponível para um grupo de 
usuários, e não existe alternativa para 
efetuar o trabalho. 

2 Hora 
 

Até 8 Horas 

3 O serviço a um usuário individual está 
afetado, causando dificuldade para 
efetuar seu trabalho normal, existem 
alternativas 
disponíveis para efetuar o trabalho, 
embora outras atividades possam ser 
afetadas enquanto se espera a 
resolução do problema. 

1 Dia útil 
 

Até 2 dias 
úteis 

4 O serviço a um usuário individual está 
afetado, mas existem alternativas 
disponíveis para executar o trabalho. 

1 Dia útil 
 

Até 3 dias 
úteis 

 
3.1.2.  Possuir escritório em Belo Horizonte ou região metropolitana, comprovados por 
documentação para efeitos de SLA, para facilitar e agilizar o atendimento. A ausência 
de comprovação do mesmo, a sua inveracidade ou não-cumprimento aos requisitos 
ora expostos implicará na desclassificação da licitante na fase de habilitação. 
 
 
4. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 
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4.1. Os serviços estão sendo contratados para atender às necessidades de 
hospedagem do site do CRF-MG, do servidor de banco de dados da área do 
farmacêutico, dos serviços de e-mail e geração de backup online (Hot Backup) em um 
ambiente de VPS, sigla de Virtual Private Server ou Servidor Virtual Privado, sendo 
executados sob uma infraestrutura completa de Data Center.  

 
4.2.  A contratação dos serviços se fez necessária após análise criteriosa da demanda 
de serviços online existentes, infraestrutura necessária para sua execução, padrões 
existentes, efeitos de gerenciamento, suporte, integração, compatibilidade, segurança 
e desempenho.  

 
4.3. Os requisitos exigidos para efeito de classificação da licitante na Fase de 
Proposta visam garantir a capacidade da licitante em prestar a integralidade dos 
serviços, nos termos do inciso II, art. 30 da Lei no 8.666/93; sendo justificáveis em 
razão da complexidade dos serviços oferecidos por uma empresa de Data Center.  

  
5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1.  A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representantes da CONTRATANTE, com as atribuições específicas, 
devidamente designadas pelo Presidente do Conselho Regional de Farmácia do 
Estado de Minas Gerais. 
 
5.2.  Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do servidor credenciado deverão 
ser prontamente atendimentos pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem 
indagações de caráter mais especializado, hipótese em que serão respondidas no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
5.3.  A CONTRATANTE se reservam o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço 
prestado, se em desacordo com o objeto do contrato. 
 
6. DA GESTÃO E  FISCALIZAÇÃO 
 
6.1. A Gestão do Contrato (Controle Administrativo) será exercida pela Gerência de 
Tecnologia da Informação do CRF/MG e a Fiscalização do Contrato (Controle Técnico) 
será exercida pelo Fiscal do Contrato, na figura da funcionária Cintia Grazielle Nunes 
Amaral, os quais competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade 
com o previsto na proposta Contratada. 
 
6.2. A fiscalização de que se trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do objeto. 
 
6.3 – Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, os serviços objeto 
deste Contrato estão sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização pela 
CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA, a prestar todos os esclarecimentos 
necessários que lhe forem solicitados. 
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6.4 – O Presidente do CRF/MG indicará um fiscal do contrato, que será responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das 
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento. 
 
6.5 – A existência da Fiscalização por parte do CONTRATANTE de nenhum modo 
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços 
assumidos a serem executados – inclusive perante terceiros – por qualquer 
irregularidade, não importando, na eventualidade de sua ocorrência, co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes. 
 
6.6 – Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão 
ser prontamente atendidas pela CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 
 
6.7. O ateste das notas fiscais, para efeito de pagamento mensal será efetuado com 
base no objeto do contrato e nos serviços efetivamente prestados, cuja avaliação 
levará em conta aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços. 
 
6.8. Para efeito do disposto no item anterior, o responsável pela fiscalização deverá 
levar em consideração, além dos preços contratados, os seguintes aspectos:  
 
I – a qualidade dos serviços e dos produtos empregados;  
II – a presteza no atendimento das solicitações da Administração;  
III – o cumprimento das obrigações e rotinas estabelecidas no contrato; e,  
IV – o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias.  
 
6.9. Quando da conclusão, caso os serviços não sejam executados a contento, não 
serão eles aceitos. A par disso, a Contratada deverá providenciar a sua regularização 
imediatamente após o recebimento da comunicação, sem prejuízo da incidência das 
sanções administrativas aplicáveis.  
 
6.10 – Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão 
ser prontamente atendidas pela CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 
 
6.11 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do servidor credenciado 
deverão ser prontamente atendimentos pela CONTRATANTE, salvo quando 
implicarem indagações de caráter mais especializado, hipótese em que serão 
respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
6.12 – A CONTRATANTE se reservam o direito de rejeitar no todo ou em parte o 
serviço prestado, se em desacordo com o objeto do contrato. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
7.1. Prestar os serviços objeto do contrato, de acordo com a proposta apresentada no 
procedimento licitatório, a qual, como todos os documentos da licitação, passam a 
fazer parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 

 
7.2. Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
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devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do presente Instrumento. 

 
7.3. Serão de responsabilidade da Contratada todas as despesas decorrentes de 
salários, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, seguros de acidentes no trabalho, 
danos causados ao CRF/MG e a terceiros e outras que porventura venham a ocorrer, 
quando da prestação dos serviços. 
 
7.4. O prazo para implantação e execução dos serviços será de até 10 (dez) dias, a 
contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as 
partes. 

 
7.5. O prazo para atendimento e solução de problemas, assistência técnica, em dias 
úteis devem ser conforme item 3.1 do Termo de Referência anexo I. 

  
7.6. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude da 
prestação dos serviços, e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, 
cujas reclamações serão obrigadas prontamente a atender. 

 
7.7. Executar diretamente  o Contrato, sem transferência de responsabilidade, ou 
subcontratações. 

 
7.8. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, 
cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos quer 
materiais  - com vistas à qualidade dos serviços à satisfação do CRF/MG.  

 
7.9. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços executados. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1 - Cumprir fielmente o disposto neste Edital. 
 
8.2 – Prestar à Contratada todas as informações solicitadas e necessárias para a 
execução dos serviços. 
 
8.3 – Designar empregados para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
 
8.4 – Notificar a Contratada sobre eventuais imperfeições na execução dos serviços, 
fixando prazo para sua correção. 
 
9. VIGÊNCIA E REAJUSTE 
 
9.1. O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado 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. Havendo prorrogação utilizar-
se-á a variação do IPC-A /IBGE (ou outro índice que venha a substituí-lo), acumulado 
em 12 meses contados do mês anterior a data do vencimento ou instrumento 
contratual ou da data do último reajuste. 
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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. 
 
10.1.1 - No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do Contratante, os 
valores serão corrigidos com base na variação pro-rata-dia do IPC-A /IBGE (ou outro 
índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva 
liquidação. 
 
10.2 - Nos preços contratados já estão incluídos: materiais, impostos, contribuições, 
taxas, frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes. 
 
10.3 - 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. 
 
10.4 – 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. 
 
10.5 – O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal 
obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente 
atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
10.6 - 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. 
 
10.7 - O CRF/MG pagará as faturas/duplicatas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros. 
 
10.8 - Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na 
fonte. 
 
10.9. A nota fiscal que apresente incorreções será devolvida para a contratada para as 
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a 
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal corrigida à contratante.  
 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei9430.htm
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10.10. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.  
 
10.11. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de 
manutenção das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da contratada.  
 
10.12. 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.  
 
10.13. 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. 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
11.1. Comete infração administrativa, sujeita as penalidades, nos termos da Lei nº. 
8.666, de 1993 e da Lei nº. 10.520, de 2002, a Contratada que:  
 
11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;  
 
11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 
11.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
 
11.1.4. Cometer fraude fiscal; 
 
11.1.5. Não assinar o contrato no prazo estipulado pelo Contratante; 
 
11.1.6. Apresentar documentação falsa; 
 
11.1.7. Deixar de entregar os documentos exigidos; 
 
11.1.8. Não mantiver sua proposta dentro do prazo de validade; 
 
11.1.9. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
11.1.10. Ensejar o retardamento da execução do contrato; 
 
11.2. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil / criminal, às sanções 
discriminadas abaixo: 
 
11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
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11.2.2. Multa moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor 
da parcela inadimplida, por dia de atraso injustificado, até no máximo de 10% (dez por 
cento). 
 
11.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 
11.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
11.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 
 
11.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão reduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratada, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
 
12. DO JULGAMENTO 
 
12.1. O julgamento será menor valor global. 
 
13. DA PROPOSTA 
 
13.1. A proposta deverá ter os requisitos mínimos para a prestação dos serviços. 
 
13.2. Não será aceito para efeito de julgamento, sob qualquer título, oferta de outros 
valores que não seja o preço solicitado no Anexo da Proposta Comercial. 
 
13.3. A proposta deverá ser encaminhada no valor previamente determinado.  
 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
14.1. As despesas resultantes desta contratação serão suportadas pela seguinte 
Dotação Orçamentária, com a Natureza da Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço 
de Manutenção e Atualização de Softwares. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. 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. 
 
15.2. É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto licitatório. 
 
 

 
Belo Horizonte/MG, 07 de agosto de 2019. 
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Cintia Grazielle Nunes Amaral 
Analista de Compras, Contratos e Licitações.  
 
Silvio Renato 
Gerência Tecnologia da Informação 
 
Sheila Domingues Alves 
Gerente de Orçamento, Finanças e Contabilidade  
 
 
 
De acordo:  
 

 
 
 
 

Yula de Lima Merola 
Presidente do CRF/MG 
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 ANEXO II 

 
 

MODELO DA PROPOSTA E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2019 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Data Center – 
hospedagem de servidores virtuais privados, hospedagem de site, serviços de e-mail e 
serviços de backup. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras 
quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

ITEM 
  

DESCRIÇÃO 
 

PREÇO 
UNITÁRIO/MÊS 

(R$) 
QTDE 

 
PREÇO TOTAL 
MENSAL (R$)  

1 

Servidor virtual privado Windows – 2 cores, 04 
GB de memória RAM e 150 GB de espaço em 
disco, para banco de dados. O servidor deverá 
ter redundância sem perda de conectividade ou 
interrupção dos serviços e possuir o mínimo de 
1 Mb de banda dedicada com 100% de garantia 
para upload e download. 

 1  

2 
Locação de 1 Licença Windows Server 2012 
Standard Edition. 

 1  

3 
Locação de 2 Licenças SQL Server 2014 Web 
Edition 

 2  

4 

Serviço de ativação do servidor virtual privado 
Windows contemplando a instalação do sistema 
operacional Windows Server 2012 Standard 
Edition e do SQL Server 2014 Web Edition, bem 
como a migração/instalação da base de dados.  

 1  

5 

Servidor virtual privado Linux – 4 cores, 04 GB 
de memória RAM e 400 GB de espaço em 
disco, para hospedagem do site 
www.crfmg.org.br. O servidor deverá ter 
redundância sem perda de conectividade ou 
interrupção dos serviços. 

 1  

6 

Serviços de migração contemplando o site do 
crfmg.org.br incluindo a migração do servidor 
Apache atual da versão 2.2 para 2.4+, base de 
dados MySQL da versão atual 5.6 para 5.7+, 

 1  
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PHP da versão atual 5.6 para 7.3+ e Certificado 
SSL. Configurações atuais disponíveis em 
www.crfmg.org.br/local. 

7 

Servidor virtual privado de E-mail Linux, com 2 
cores, 4 GB de RAM e 400 GB de espaço em 
disco. O servidor deverá: possibilitar a criação 
de um número ilimitado de caixas postais nos 
tamanhos 1, 2, 5, 10 e 50 GB; possuir o mínimo 
de 1 Mb de banda dedicada com 100% de 
garantia para upload e download; ter 
redundância sem perda de conectividade ou 
interrupção dos serviços. 

 1  

8 
Serviço de migração das 185 contas de e-mail 
atuais. 

 1  

9 

Serviço de gerenciamento dos servidores 
virtuais privados: atualização dos sistemas 
operacionais, serviços web, serviços de e-mail, 
bancos de dados SQL Server/MySQL, incluindo 
rotinas de configuração/manutenção de logs, 
cronjobs e disponibilização do acesso ao 
software de gestão de Hospedagem web. 

 1  

10 

Serviço de backup diário do site 
www.crfmg.org.br, das bases de dados MySQL 
e MSSQL e das contas de e-mail, com retenção 
de 14 dias, para uma  carga de backup completo 
de aproximadamente 500 Gb. O faturamento 
deste serviço deverá ocorrer de acordo com o 
armazenamento consumido. 

 1  

 

Valor da prestação dos serviços Anual: .......................................................... 

 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
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 ________. 
 
___________________________________ 
[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa] 
 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado. 
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ANEXO III 

 
 
 
 
(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. 047/2019, 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 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 30.150-

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

Yula de Lima Merola e pelo Diretor Tesoureiro-Portaria 038/2019/CFF Farmacêutico 

Waldemar de Paula Júnior, 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. 047/2019 - Pregão Eletrônico 

nº. 04/2019 têm entre si justos e acordados o seguinte: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de Data Center – 
hospedagem de servidores virtuais privados, hospedagem de site, serviços de e-mail e 
serviços de backup. 
 
1.2. Especificações: 
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Fornecimento integral dos serviços descritos nos itens abaixo: 
 

ITEM  DESCRIÇÃO 

1 

Servidor virtual privado Windows – 2 cores, 04 GB de memória RAM e 150 GB 
de espaço em disco, para banco de dados. O servidor deverá ter redundância 
sem perda de conectividade ou interrupção dos serviços e possuir o mínimo de 
1 Mb de banda dedicada com 100% de garantia para upload e download. 

2 Locação de 1 Licença Windows Server 2012 Standard Edition 

3 Locação de 2 Licenças SQL Server 2014 Web Edition 

4 

Serviço de ativação do servidor virtual privado Windows contemplando a 
instalação do sistema operacional Windows Server 2012 Standard Edition e do 
SQL Server 2014 Web Edition, bem como a migração/instalação da base de 
dados. 

5 

Servidor virtual privado Linux – 4 cores, 04 GB de memória RAM e 400 GB de 
espaço em disco, para hospedagem do site www.crfmg.org.br. O servidor 
deverá ter redundância sem perda de conectividade ou interrupção dos 
serviços. 

6 

Serviços de migração contemplando o site do crfmg.org.br incluindo a migração 
do servidor Apache atual da versão 2.2 para 2.4+, base de dados MySQL da 
versão atual 5.6 para 5.7+, PHP da versão atual 5.6 para 7.3+ e Certificado 
SSL. Configurações atuais disponíveis em www.crfmg.org.br/local 

7 

Servidor virtual privado de E-mail Linux, com 2 cores, 4 GB de RAM e 400 GB 
de espaço em disco. O servidor deverá: possibilitar a criação de um número 
ilimitado de caixas postais nos tamanhos 1, 2, 5, 10 e 50 GB; possuir o mínimo 
de 1 Mb de banda dedicada com 100% de garantia para upload e download; ter 
redundância sem perda de conectividade ou interrupção dos serviços. 

8 Serviço de migração das 185 contas de e-mail atuais. 

9 

Serviço de gerenciamento dos servidores virtuais privados: atualização dos 
sistemas operacionais, serviços web, serviços de e-mail, bancos de dados SQL 
Server/MySQL, incluindo rotinas de configuração/manutenção de logs, cronjobs 
e disponibilização do acesso ao software de gestão de Hospedagem web. 

10 

Serviço de backup diário do site www.crfmg.org.br, das bases de dados MySQL 
e MSSQL e das contas de e-mail, com retenção de 14 dias, para uma  carga de 
backup completo de aproximadamente 500 Gb. O faturamento deste serviço 
deverá ocorrer de acordo com o armazenamento consumido.  

 
1.3. Requisitos: 
 
1.3.1.  Acordo de Nível de Serviços (SLA) a ser considerado:  

a) Disponibilidade - trimestral (99,8%) considerando link internet, energia 
elétrica e equipamentos. 

b) Atendimento – conforme tabela abaixo: 
 

Severidade Descrição Prazo de Prazo de 
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diagnóstico solução 

1 O serviço não está disponível e não 
existe nenhuma alternativa para os 
usuários efetuarem trabalho. 

1 Hora 
 

Até 5 Horas 

2 O serviço está seriamente afetado ou 
não está disponível para um grupo de 
usuários, e não existe alternativa para 
efetuar o trabalho. 

2 Hora 
 

Até 8 Horas 

3 O serviço a um usuário individual está 
afetado, causando dificuldade para 
efetuar seu trabalho normal, existem 
alternativas 
disponíveis para efetuar o trabalho, 
embora outras atividades possam ser 
afetadas enquanto se espera a 
resolução do problema. 

1 Dia útil 
 

Até 2 dias 
úteis 

4 O serviço a um usuário individual está 
afetado, mas existem alternativas 
disponíveis para executar o trabalho. 

1 Dia útil 
 

Até 3 dias 
úteis 

 
 
CLÁUSULA  SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
2.1.  O prazo de vigência do contrato será de doze meses, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo renovado, até o 
limite de 60 meses, se assim for da vontade das partes na conformidade do 
estabelecido na Lei 8.666/ 93 e alterações posteriores, desde que a proposta da 
Contratada seja a mais vantajosa para o Contratante. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1.  O objeto desta licitação correrá à conta dos recursos do CRF/MG, proveniente 
das seguintes dotações orçamentária: Dotação Orçamentária/2019:  
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço de Manutenção e Atualização de Softwares. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
 
4.1. Para fins legais e contratuais, inclusive para aplicação de multas, o presente 
contrato tem o valor (anual) de R$ ________ 
(_________________________________), de acordo com a tabela abaixo descrita.  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO. 
 
5.1.  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. 
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5.1.1. No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do Contratante, os 
valores serão corrigidos com base na variação do IPCA/IBGE (ou outro índice que 
venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação. 
 
5.2. Nos preços contratados já estão incluídos: materiais, impostos, contribuições, 
taxas, frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes. 
 
5.3. 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. 
 
5.4. 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. 
 
5.5. O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal 
obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente 
atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
5.6. 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. 
 
5.7. O CRF/MG pagará as faturas/duplicatas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros. 
 
5.8. Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na 
fonte. 
 
5.9. 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.  
 
5.10. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.  
 
5.11. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de manutenção 
das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da contratada.  
 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei9430.htm
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5.12. 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.  

 
5.13. Caso a empresa não seja optante 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. 
 
5.14. Antes de cada pagamento à CONTRATADA será realizada consulta no SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 
 
5.15. Será apurada a validade das seguintes certidões, devendo as mesmas 
apresentar condição negativa ou positiva, com efeito, de negativa. 
 
5.15.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal; 
 
5.15.2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União.   
 
5.15.3. Certidão de Débitos Tributários (CDT) – Certidão Negativa de Débito Estadual. 
 
5.15.4. Certidão Negativa de Débito Municipal; 
 
5.15.5. Consulta a Regularidade do Empregador (FGTS); 
 
5.15.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
5.16. 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. 
 
5.17. 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. 
 
5.18. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA ampla defesa; 
 
5.19. 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; 
 
5.20. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
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autoridade da Contratante, não será rescindido  o contrato em execução com a 
CONTRATADA inadimplente do SICAF;    
 
5.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
 
5.22. 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. 
 
5.23. 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. 
 
5.24. O pagamento será feito em até 15 (quinze) dias úteis após o aceite da Nota 
Fiscal e documentos pertinentes pelo Fiscal do Contrato. 
 
5.25. 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. 
 
5.25.1. Caso a documentação esteja irregular ou faltando, o CONTRATANTE 
devolverá a nota fiscal até a regularização da documentação. 
 
5.26. 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: 
 
5.26.1. Não produziu os resultados acordados; 
 
5.26.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 
qualidade mínima exigida; 

 
5.26.3. 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 SEXTA – DO REAJUSTE 
 
6.1. O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado 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. Havendo prorrogação utilizar-
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se-á a variação do IPC-A /IBGE (ou outro índice que venha substituí-lo), acumulado 
em 12 meses contados do mês anterior a data do vencimento ou instrumento 
contratual ou da data do último reajuste. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DO INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
 
7.1.  O prazo para implantação e execução dos serviços será de até 10 (dez) dias, a 
contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as 
partes. 
 
CLÁUSULA OITAVA -  DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1. A Gestão do Contrato (Controle Administrativo) será exercida pela Gerência de 
Tecnologia da Informação do CRF/MG e a Fiscalização do Contrato (Controle Técnico) 
será exercida pelo Fiscal do Contrato, na figura da funcionária Cintia Grazielle Nunes 
Amaral, os quais competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade 
com o previsto na proposta Contratada. 
 
8.2. A fiscalização de que se trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do objeto. 
 
8.3. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, os serviços objeto 
deste Contrato estão sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização pela 
CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA, a prestar todos os esclarecimentos 
necessários que lhe forem solicitados. 

 
8.4. O Presidente do CRF/MG indicará um fiscal do contrato, que será responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das 
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento. 
 
8.5. A existência da Fiscalização por parte do CONTRATANTE de nenhum modo 
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços 
assumidos a serem executados – inclusive perante terceiros – por qualquer 
irregularidade, não importando, na eventualidade de sua ocorrência, co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes. 
 
8.6. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão 
ser prontamente atendidas pela CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 
 
8.7. O ateste das notas fiscais, para efeito de pagamento mensal será efetuado com 
base no objeto do contrato e nos serviços efetivamente prestados, cuja avaliação 
levará em conta aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços. 
 
8.8. Para efeito do disposto no item anterior, o responsável pela fiscalização deverá 
levar em consideração, além dos preços contratados, os seguintes aspectos:  
 
I – a qualidade dos serviços e dos produtos empregados;  
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II – a presteza no atendimento das solicitações da Administração;  
III – o cumprimento das obrigações e rotinas estabelecidas no contrato; e,  
IV – o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias.  
 
8.9. Quando da conclusão, caso os serviços não sejam executados a contento, não 
serão eles aceitos. A par disso, a Contratada deverá providenciar a sua regularização 
imediatamente após o recebimento da comunicação, sem prejuízo da incidência das 
sanções administrativas aplicáveis.  
 
8.10.  Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão 
ser prontamente atendidas pela CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 
 
8.11. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do servidor credenciado 
deverão ser prontamente atendimentos pela CONTRATANTE, salvo quando 
implicarem indagações de caráter mais especializado, hipótese em que serão 
respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
8.12.  A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço 
prestado, se em desacordo com o objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1.  Prestar os serviços objeto do contrato, de acordo com a proposta apresentada no 
procedimento licitatório, a qual, como todos os documentos da licitação, passam a 
fazer parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 

 
9.2. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do presente Instrumento. 

 
9.3. Credenciar locais de atendimento, sempre que necessário e solicitado pelo 
CONTRATANTE, e ausentes da relação apresentada, quando da assinatura do 
contrato. 

 
9.4. Serão de responsabilidade da Contratada todas as despesas decorrentes de 
salários, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, seguros de acidentes no trabalho, 
danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros e outras que porventura venham a 
ocorrer, quando da prestação dos serviços. 

 
9.5. Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada (postos de 
combustíveis, oficinas e concessionárias) da Contratada, deverão ser por esta 
reembolsada, inexistindo qualquer relação financeira entre estes prestadores de 
serviços e o CONTRATANTE. 

 
9.6. O prazo para implantação e execução dos serviços será de até 10 (dez) dias, a 
contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as 
partes. 
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9.7. O prazo para atendimento e solução de problemas, assistência técnica, em dias 
úteis devem ser conforme item 3.1 do Termo de Referência anexo I do Edital. 

 
9.8. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude da 
prestação dos serviços, e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, 
cujas reclamações se obrigada prontamente a atender. 

 
9.9. Executar diretamente  o Contrato, sem transferência de responsabilidade, ou 
subcontratações. 

 
9.10. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores 
resultados, cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos 
quer materiais  - com vistas à qualidade dos serviços à satisfação do CONTRATANTE.  

 
9.11. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços executados. 
 
9.12. A Contratada deverá informar ao Contratante toda e qualquer irregularidade 
observada em virtude da prestação dos serviços e prestar todos os esclarecimento 
que forem solicitados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
10.1. Cumprir fielmente o disposto no Edital. 
 
10.2.  Prestar à Contratada todas as informações solicitadas e necessárias para a 
execução dos serviços. 
 
10.3.  Designar empregados para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
 
10.4.  Fornecer a relação dos veículos e dos condutores autorizados a utilizar os 
serviços.  
 
10.5. Solicitar a substituição dos esclarecimentos credenciados  que forem 
considerados incompatíveis com o objeto contratado. 
 
10.6. Notificar a Contratada sobre eventuais imperfeições na execução dos serviços, 
fixando prazo para sua correção. 
 
10.7.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas 
neste instrumento, bem como atestar, através de servidor competente, a Nota 
Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação dos serviços. 
 
10.8. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento com vistas ao 
seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências 
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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11.1.  A Gestão do Contrato (Controle Administrativo) será exercida pela Gerência de 
Tecnologia da Informação do CRF/MG e a Fiscalização do Contrato (Controle Técnico) 
será exercida pelo Fiscal do Contrato, na figura da funcionária Cintia Grazielle Nunes 
Amaral, os quais competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade 
com o previsto na proposta Contratada. 
 
11.2. A fiscalização de que se trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
 
12.1.  Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta licitação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminais ressalvados os casos 
devidamente justificados e comprovados, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, 
serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 
I - advertência; 
 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) Multa de 1% (um por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual, do primeiro ao décimo dia de atraso. 
 
 b) Multa de 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual, do décimo primeiro ao vigésimo dia de atraso.  
 
c) Multa de 3% (três por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual, do vigésimo primeiro ao trigésimo dia de 
atraso.  
 
d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, para cada evento, pelo não 
cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores. 
 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
CRF/MG, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Contratante, pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
12.2.  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. 
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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. 
 
12.3. 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. 
 
12.4. 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. 
 
12.5.  Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida 
ativa, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA. 
 
13.1.  Integra o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital Pregão 
Eletrônico nº. 04/2019, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada 
e  homologada pelo CONTRATANTE. 
 
13.2.  A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação 
exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 04/2019 ou a regularidade com os tributos 
federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e FGTS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
14.1.  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. 
  
14.2.  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. 
 
14.3. 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. 
 
14.4. 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. 
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14.5.  A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Contratante. 
 
14.6.  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. 
 
14.7. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as 
conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº. 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – COMUNICAÇÕES 
 
15.1. Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, 
serão efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos.  As comunicações 
poderão ser feitas por e-mail com comprovante de entrega. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. 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. 
 
16.2.  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. 
 
16.3.  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. 
 
16.4. 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. 
 
16.5. 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. 
 
16.6. 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. 
 
16.7. Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, o  
extrato do presente contrato e eventuais aditivos serão publicados no D.O.U, no prazo 
de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
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17.1. 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. 
 
17.2. E por estarem às 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 
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