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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 002/2020 
 

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº. 034/2020 
 

EDITAL 
 
Critério de Julgamento: tipo “MENOR PREÇO” (menor taxa de agenciamento) 
Modo de Disputa: ABERTO 
Data da Sessão: 29/06/2020 
Horário: 09 horas e 30 minutos. 
 
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 e endereço anteriormente 
estabelecido. 
 
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 064/2019, de 11 
de novembro de 2019, com sede à Rua Urucuia, 48 – Bairro Floresta – CEP 30.150-
060, em Belo Horizonte/MG, realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, tipo “MENOR PREÇO”, menor taxa de agenciamento de viagem e 
hospedagem ( emissão, remarcação e cancelamento), objetivando a Contratação de 
Empresa Especializada para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais e hotelaria, destinados ao interesse do CRF/MG conforme 
descrito neste edital e seus anexos; 
 
O procedimento Licitatório obedecerá, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei nº 8.159 de 08 de janeiro de1991,  
do Decreto nº  9.507, de 21 de setembro de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 
2014 e pela Lei Complementar nº 155 de 27 de outubro de 2016, do Decreto n° 8.538,  
de 06 de outubro de 2015,  e 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. O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais propõe-se a realizar a 
contratação de empresa especializada para prestar serviços de fornecimento de 
passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em 
rede de hotelaria, compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, 
remarcação, endosso, reembolso e demais serviços correlatos, serviços de reservas e 
faturamento de hotéis, de acordo com as necessidades do CRF/MG, conforme as 
condições e especificações fixadas no Anexo I - Termo de Referência, deste Edital. 
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1.2. O valor estimado da despesa será para o período de 12 meses no valor de R$ 
130.000,00 (cento e trinta mil reais) não significando necessariamente compromisso 
de realização da despesa total. Os serviços serão prestados de acordo com as 
demandas do CRF/MG.  

1.3. A licitação terá como critério de julgamento o MENOR PREÇO, aferível mediante 
menor taxa de agenciamento de viagens, reservas e faturamento de hotéis, tendo 
como base para lances, o valor de referência de R$ 0,34 (trinta e quatro centavos). 
Não será aceito valor zero ou taxa negativa. 
1.4. As especificações do objeto, condições de fornecimento e instalação, prazos, 
obrigações, e demais procedimentos a serem seguidos estão descritos no Termo de 
Referência e Anexos, que fazem parte integrante deste Edital, independente de 
transcrição.  

1.5. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 
no Comprasnet e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão 
estas.  
 
1.6. Mesmo em caso de expressa contradição entre as especificações acima citadas, 
não se alegará indução ao erro, devendo o licitante se atentar unicamente às 
descrições do objeto contidas neste Edital e Termo de Referência. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1. O objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do CRF/MG - 
Orçamento/2020, provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 – Passagens Aéreas e Terrestres. 
 
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. 

 
3.2.1. 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. 
 
3.2.2. 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. 
 
3.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
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3.2.4. Como requisito para participação neste Pregão, o LICITANTE deverá 
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório.  
 
3.2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o LICITANTE às sanções previstas neste Edital.  
 
4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
4.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública. 
 
4.1.1.  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação. 
 
4.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@crfmg.org.br ou por petição dirigida e protocolada no endereço da Rua 
Urucuia, 48 – Bairro Floresta – CEP: 30.150-060 - Belo Horizonte/MG. 
 
4.3. 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. 
 
4.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
4.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados 
ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 
 
4.5.1.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
 
4.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 
4.7. No último dia do prazo, os pedidos de esclarecimentos somente serão apreciados 
caso tenham sido encaminhados até as 17h00min deste dia, sendo considerados 
intempestivos eventuais pedidos de esclarecimentos enviados após este horário. 
 
4.8. 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. 
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4.9. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro, 
também serão divulgadas no portal ComprasNet e no sitio do CRF/MG. 
 
4.10. 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; 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
5.1. Somente poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas 
as seguintes exigências:  
 
5.1.1.  Cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em características, 
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação; 
  
5.1.2. Previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF – e no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
– SIASG (Comprasnet), ambos acessíveis pelo endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br;  
 
5.1.3. Que atendam a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, 
inclusive quanto à documentação de habilitação.  
 
5.2. Havendo interesse em participar deste processo licitatório, os interessados que 
não possuam credenciamento SICAF deverão providenciar o seu cadastramento na 
forma da Instrução Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018.  
 
5.3. Para fins de participação neste processo licitatório, a empresa deverá declarar, 
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
Microempreendedor Individual (MEI) ou equiparados (cooperativas enquadradas no 
art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 e sociedade, empresa ou empresário 
individual enquadrado nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06), conforme determina o art. 6º do Decreto nº 8.538/15.  
 
5.4. Não poderão participar deste Pregão:  
 
5.4.1. Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;  
 
5.4.2. Empresa impedida de licitar ou contratar com a Administração ou declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma dos incisos III 
e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
5.4.3. Empresa declarada impedida de licitar e contratar com a União, na forma do art. 
7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e art. 28 do Decreto Federal nº 
5.450, de 31 de maio de 2005;  
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5.4.4. Empresa que se encontre sob falência, regime de recuperação judicial ou 
insolvência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas e 
não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  
 
5.4.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e/ou compatível com o objeto 
deste Pregão;  
 
5.4.6. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, por 
inexistirem demanda que justifique a aglutinação de competências conexas que 
apresentem suas especificidades, o que justificaria a união de empresas, pois a 
Contratada deve ter apenas competência a ser comprovada por meio de atestado (s) 
de capacidade técnica para executar o objeto licitado; 
 
5.4.7. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei 
nº 8.666/93; 
 
5.5. É vedada, da mesma forma, a participação no certame de interessados que:  
 
5.5.1. Estejam impedidos de participar de licitações nos termos do art. 10 da Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998;  
 
5.5.2. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública ou tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos dos incisos 
IV e V do art. 33 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;  
 
5.5.3. Tenham sido declaradas inidôneas na forma estipulada pelo art. 78-A, inciso V, 
da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001;  
 
5.5.4.  Estejam proibidas de contratar com o Poder Público em função da aplicação do 
art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 
 
5.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 
5.7. 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; 
 
5.8. 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; 
 
5.9. 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; 
 
5.10. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
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5.11. 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; 
 
5.12. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 16 de setembro de 2009; 
 
5.13. Declaração de não utilização de Trabalho Degradante ou Forçado. Declara que 
não possui em cadeia produtiva, empregados executando trabalho Degradante ou 
Forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 
 
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. Todas as referências de tempo do Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
 
6.2. 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; 
 
6.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
 
6.4.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal, 
nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
6.6.  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. 
 
6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
6.8.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 
 
6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances; 



 

 
7

6.10. Os preços propostos deverão ser informados considerando todos os custos, 
impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o 
objeto licitado; 
 
6.11. O quantitativo constante da página do Portal de Compras Governamentais é a 
mesma referente aos itens listados no Anexo I – Termo de Referência do Edital. Cabe 
ressaltar que em caso de dúvida e/ou divergência em função de transferência de 
dados para o sistema do “Comprasnet”, PREVALECERÁ A QUANTIDADE E 
DESCRIÇÃO constante na página principal do Site.  
 
Problemas com conexão e / ou dúvidas sobre o site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1. A abertura da presente Licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar 
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pela menor taxa de 
agenciamento, com apenas 2 (duas) casas decimais, sendo imediatamente 
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 
 
7.3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não sejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital 
e seus anexos, contenham vícios insanáveis ou não apresentarem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I) e Modelo da Proposta (Anexo II).  
 
7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
7.3.2.  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
  
7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
 
7.6. 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. 
 
7.7. O lance deverá ser ofertado pela menor taxa de agenciamento. 
 
7.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
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7.9. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 
respectivos lances. 
 
7.11.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
Prorrogações.  
 
7.12.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 
7.13.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 
7.14.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
 
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor preço registrado vedado à identificação do licitante. 
 
7.17. 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. 
 
7.18.  Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão será 
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do 
fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.19. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 
preço. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS   
 
8.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO (menor taxa de 
agenciamento),  sendo esse o valor cobrado pela agência para emissão de bilhete de 
passagem aérea e reservas e faturamento de hotéis. 
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8.2. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance 
vencedor, para que possa ser obtida melhor proposta, ou decidir sobre sua 
aceitabilidade. 
 
8.3. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno 
porte estejam empatadas ou dentro dos limites estabelecidos no Art. 44, §2º da Lei 
Complementar nº 147/2014, será assegurada preferência de contratação. 
 
8.3.1. Esgotada a possibilidade da apresentação de lance mais vantajoso e constatado 
o empate ficto de preços da proposta vencedora com a microempresa ou empresas de 
pequeno porte, o Pregoeiro enviará aviso aos licitantes, por meio do chat de 
mensagens, para proceder ao desempate observando os seguintes procedimentos: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor 
negociado, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
 
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocados os licitantes remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do parágrafo § 2º, art. 44 da Lei Complementar 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no parágrafo 
§ 2º, arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
d) A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
 
e) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte 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. 
 
f) na hipótese de envio de nova proposta sem convocação do licitante pelo 
PREGOEIRO, esta não será acolhida, ficando a autora sujeita às penalidades 
previstas no Edital; 
 
g) na hipótese da não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o 
objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 
desde que atendidas às exigências de habilitação; 
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h) o disposto no art. 45 da Lei complementar 123/2006 somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
8.4. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 
 
8.4.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
 
8.4.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 
8.5. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 
8.6.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
8.7. Caso não haja lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e o valor estimado da contratação. 
 
8.8. Havendo apenas uma oferta, essa poderá ser aceita, desde que atenda a todos 
os termos do Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação. 
 
8.9. Se as propostas ou os lances de menor valor não forem aceitáveis, ou se o(s) 
licitante(s) desatender (em) às exigências de habilitação, 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 este Edital. 
 
8.10.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 
superior ao valor estimado fixado, ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 
8.10.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
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8.11. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 
 
8.12.  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
8.13. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas da convocação, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
8.13.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito 
pelo Pregoeiro. 
 
8.13.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 
os que contenham as características do objeto ofertado, além de outras informações 
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. 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 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 
 
9.1.1. SICAF; 
 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
 
9.1.3. Cadastro de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
9.1.4. Lista de inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
9.1.5. 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. 
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9.1.6. Constada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 
9.2. 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. 
 
9.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF; 
 
9.4. 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. 
 
9.4.1. 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. 
 
9.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para continuidade da mesma. 
 
9.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
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: 
 
10. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
10.1.  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
10.2. 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; 
 
10.3. 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; 
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10.4. 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; 
 
10.5. 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.  
 
10.6. 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; 
 
10.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 
 
11. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA  
 
11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
11.2. 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. 
 
11.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
 
11.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante;  
 
11.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 
11.6. 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 1ºde maio de 1943; 
 
11.7. 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; 
 
11.8. 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; 
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11.9. 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. 
 
12. HABILITAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA  
 
12.1. Apresentação de Certidão Negativa de Falência  e Recuperação Judicial,  
expedida pelo Cartório distribuidor da sede da licitante, com data de emissão de, no 
máximo, 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento deste 
pregão ou dentro do prazo de validade constante no documento. 
 
12.2.  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. 
 
12.3. 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; 
 
12.4. Comprovação de boa situação financeira de empresas, que apresentem 
resultado superior a 1 (um) nos índices medidores da situação financeira da empresa. 
São índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 
 
   
                              Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
               LG =   _________________________________________ 
                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 
                                                     Ativo Total 
               SG =   _________________________________________ 
                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 
                                                     Ativo Circulante  
               LC =   _________________________________________ 
                                                     Passivo Circulante  
 
12.5. 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. 
 
12.6. 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 
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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. 
 
12.6.1. 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. 
 
13. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
13.1. 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: 
 
13.2. Apresentar ao menos um (1) atestado de capacidade técnica expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante que comprove 
aptidão para o desenvolvimento de atividade compatível com o objeto desta 
licitação em características, quantidades e prazos de execução; 
 
13.2.1. A execução de serviço compatível em características e quantidades com o 
objeto desta licitação, demonstrando que a licitante executa ou executou contrato 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo estimado para a presente 
licitação; 
 
13.2.2. Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica da 
licitante. 
 
13.2.3. O atestado apresentado deverá ser emitido em papel timbrado e conter: 
 
I. Razão Social, CNPJ e Endereço Completo da Empresa Emitente; 
II. Razão Social e CNPJ da Contratada; 
III. Número e vigência do contrato, se for o caso; 
IV. Objeto e local do fornecimento; 
V. Local e Data de Emissão; 
VI. Identificação do responsável pela emissão do atestado, com nome completo, cargo  
e informações de contato (telefone e correio eletrônico); 
VII. Assinatura do responsável pela emissão do atestado; 
 
13.3. Comprovação de que a licitante está credenciada com as companhias aéreas, 
TAM, GOL e AZUL, e que se encontra em situação regular pronta para operar 
imediatamente. Essa comprovação deve estar datada dos últimos 60 (sessenta) dias. 
 
13.4. Certificado de registro concedido pelo Ministério do Turismo, conforme previsto 
no art. 22 da Lei n. 11.771, de 17 de setembro de 2008, e ao artigo 18 do Decreto n. 
7.381/2010; 
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13.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados. 
 
13.6. 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; 
 
13.7. Os documentos de Habilitação apresentados via sistema deverão ser enviados  
concomitantemente com as propostas. 
 
13.7.1. 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 . 
 
13.7.2. 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. 
 
13.7.3. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos no Edital e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública, deverão, mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados 
juntamente à proposta adequada ao último lance. 
 
13.8. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
 
13.8.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de 
Farmácia – CRF/MG, situado a Rua Urucuia 48, Bairro Floresta, CEP 30.150-060, 
Belo Horizonte - MG. 
 
13.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a 
licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, caso atenda a todas as demais exigências do Edital e seus Anexos. 
 
13.9.1.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 
 
13.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 
pequeno porte, 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. 
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13.11. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e Anexo, com 
a reabertura da sessão pública. 
 
13.12. 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. 
 
13.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresenta-los 
em desacordo com o estabelecido neste edital e seus anexos. 
 
13.14. 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. 
 
13.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso o qual leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulado a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que ele 
dependa. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
 
14.3.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
14.3.2. A convocação feita por e-mail ou outro meio dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 
 
15. DOS RECURSOS 
 
15.1. 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 
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qual(is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
 
15.2. 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.  
  
15.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 
15.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
 
15.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 
(três) dias 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, que começarão a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
15.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
15.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante deste Edital. 
 
16. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
16.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o Contratante poderá 
reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, 
indenizações e ressarcimentos devidos pela Contratada. 
 
17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
17.1. 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. 
 
17.1.1. O Pregoeiro precederá a adjudicação após análise dos documentos remetidos 
ao CRF/MG. 
 
17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
18. DO TERMO DE CONTRATO 
 
18.1.  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 
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referência (Anexo I), podendo ser alterado nos termos do art. 57 e 58 da Lei nº. 
8.666/93. 
 
18.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
 
18.2. 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. 
 
18.2.1. 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. 
 
18.2.1.1. 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. 
 
18.3. 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.   
 
18.3.1. 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. 
 
19. DO PREÇO E REAJUSTE  
  
19.1. As regras acerca do preço e reajuste do valor são estabelecidas no Termo de 
Referência e no Termo de Contrato ou equivalente. 
 
20. DA ENTREGA -  DO RECEBIMENTO DO OBJETO -  DA FISCALIZAÇÃO 
 
20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência e no Termo de Contrato ou equivalente. 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da Contratante e Contratada são estabelecidas no Termo de 
Referência e no Termo de Contrato ou equivalente. 
 
22. DO PAGAMENTO 
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22.1. 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. 
 
22.2. 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. 
 
22.3. 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. 
 
22.4. Nos preços contratados já estão incluídos: materiais, impostos, contribuições, 
taxas, frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes. 
 
22.5. A fatura deverá conter o percentual de desconto sobre os serviços, 
independentemente de preço promocional oferecido pela prestadora do serviço 
(companhia aérea, hotel, etc). 
 
22.5.1. 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. 
 
22.5.2. 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. 
 
22.6. O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal 
obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente 
atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
22.7.  Por determinação legal, prevista na Instrução Normativa nº 1.234 de 11/01/2012 
(que faz referência a Lei nº. 9.430, de 27 dezembro de 1996), da Receita Federal, o ´-
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. 
 
22.8. O CRF/MG pagará as faturas/duplicatas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros. 
 
22.9. Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na 
fonte. 
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22.10. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.  
 
22.11. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de 
manutenção das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da contratada.  
 
22.12. 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.  
 
22.13. 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. 
 
22.14.  Antes de cada pagamento à CONTRATADA será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 
 
22.15. Será apurada a validade das seguintes certidões, devendo as mesmas 
apresentarem condição negativa ou positiva, com efeito, de negativa; 
 
22.15.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal; 
 
22.16. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União.   
 
22.16.1. Certidão de Débitos Tributários (CDT) – Certidão Negativa de Débito 
Estadual. 
 
22.16.2. Certidão Negativa de Débito Municipal; 
 
22.16.3. Consulta a Regularidade do Empregador (FGTS); 
 
22.16.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
22.17. 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. 
 
22.18. 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. 
 
22.19. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA ampla defesa; 
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22.20. 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; 
 
22.21. 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;    
 
22.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
 
22.23. 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. 
 
22.24.  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: 
 
22.24.1. Não produziu os resultados acordados; 
 
22.24.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 
qualidade mínima exigida; 
 
22.24.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
22.25. 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. 
 
22.26. 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. 
 
23. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 
 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
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23.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
23.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 
23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
23.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
23.1.5. Não mantiver a proposta; 
 
23.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
23.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
23.2. 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. 
 
23.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer infração das discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo das penalidades civil/criminal, às 
seguintes sanções: 
 
23.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s)  pela conduta do licitante; 
 
23.3.2. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos. 
 
23.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 
 
23.5. 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. 
 
23.6. 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. 
 
23.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
23.8. Outras sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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24.1. 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. 
 
24.2. 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. 
 
24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
24.4. 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. 
 
24.5. 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. 
 
24.6. 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. 
 
24.7. 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. 
 
24.8. Em caso de expressa divergência entre disposições deste Edital e de seus 
Anexos ou demais peças que componham o processo, prevalecerão a deste Edital. 
 
24.9. 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. 
 
24.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
24.10.1. ANEXO I – Termo de Referência; 
 
24.10.2. ANEXO II – Modelo da Proposta;  
 
24.10.3. ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato; 
 
É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto deste Termo de 
Referência. 
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Belo Horizonte/MG, 01 de junho de 2020. 

 
 

 
 
De acordo:  
 
 
 
 

Júnia Célia de Medeiros 
Presidente do CRF/MG 

 
 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 17.203.837.0001/30 
 
 

1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada, para prestar serviços continuados de 
fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de 
hospedagem em rede de hotelaria, compreendendo a reserva, agendamento, vendas, 
marcação, remarcação, endosso, reembolso e demais serviços correlatos, serviços de 
reservas e faturamento de hotéis, de acordo com as necessidades do CRF/MG e 
conforme as condições e especificações fixadas no Anexo I - Termo de Referência, 
deste Edital. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  
 
2.1. O objeto desta licitação visa o atendimento às demandas de transporte, traslado e 
hospedagem dos Diretores, Conselheiros, Empregados e Colaboradores a serviço do 
CRF/MG. 
 
2.2. Possibilitar os deslocamentos dos servidores/colaboradores quando da realização 
de outros eventos, cursos, seminários, congressos, reuniões, treinamentos ou 
encontros, os quais tenham relação com as atividades do CRF/MG; 
 
3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  
 
3.1. O VALOR ESTIMADO DA DESPESA PARA O PERÍODO DE 12 MESES é de R$ 
130.000,00 (cento e trinta mil reais), NÃO SIGNIFICANDO COMPROMISSO DE 
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REALIZAÇÃO DA DESPESA.  OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS, DE ACORDO 
COM AS DEMANDAS DO CRF/MG. 
 
3.2. Manter em contato com o CRF/MG, durante toda a vigência do Contrato, pessoal, 
capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

3.3. O preço de agenciamento de viagens que será fixo.  

3.4. Passagem aérea:  
 
3.4.1. Sempre que solicitado a fazer uma cotação, a licitante deverá apresentar os 
valores de todas as companhias aéreas, para que o CRF/MG possa escolher dentre 
os valores o melhor horário. 
 
3.5. Hospedagem: 
 
3.5.1. Providenciar serviço de hospedagem nacional, com inclusão ou não de 
refeições tipo (almoço e/ou jantar) e bebidas não alcoólicas, conforme solicitação do 
CRF/MG. 
 
3.5.2. O tipo de quarto a ser utilizado será definido pelo CRF/MG.  
 
3.5.3. Os hotéis poderão ser indicados pelo CRF/MG. 
 
3.5.4. O CRF/MG é cadastrado nas companhias aéreas como serviço público. 
 
4.  QUANTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS 
EM HOTÉIS  
 
4.1. A título de informação, sem que isso venha constituir qualquer obrigação por parte 
do Conselho, é estimado um quantitativo de 300 (trezentas) passagens aéreas, 100 
reservas em hotéis. A estimativa foi calculada com base na média da despesa durante 
o exercício de 2019.  
 
5. EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
5.1. A emissão dos bilhetes será imediata e realizada via sistema informatizado.  Os 
bilhetes deverão ser enviados por e-mail pela Contratada. 
 
5.2. O atendimento será efetuado nos dias úteis, em horário comercial. Deverá, 
também, ser garantido atendimento, fora do horário comercial, nos finais de semana e 
feriados, através de Central Telefônica ou outro meio a ser definido, sujeito a anuência 
do contratante. 
 
5.3. Os pedidos de cancelamentos de bilhetes não-utilizados, total ou parcialmente, 
ocorridos por mudança de planos em atenção à necessidade do serviço, desde que 
estejam no prazo de cancelamento concedido pelas companhias aéreas ou terrestres 
– os quais deverão ser devidamente comprovados pela CONTRATADA - implicarão 
em cancelamento automático sem ônus ao contratante e não serão incluídas no 
faturamento. 
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5.4. A execução dos serviços será feito parceladamente de acordo com as 
necessidades do CRF/MG. 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
6.1. Os serviços prestados serão recebidos da seguinte forma: 
 
a) Provisoriamente, pela Gerência de Infraestrutura, para efeito de posterior 
verificação de conformidade dos serviços solicitados.  
 
b) Definitivamente, após a conferência, verificação da qualidade e da conformidade 
dos serviços prestados e atestados na fatura.  
 
7. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO 
  
7.1. A empresa deverá oferecer mecanismos de busca de passagens aéreas através 
de sistema informatizado, conforme o caso e deverá fornecer senha para que o 
funcionário do CRF/MG realize as consultas, reservas e emissão dos bilhetes. 
 
7.2. A emissão dos bilhetes deve ser feita através de e-mail em um prazo de até 30 
minutos após a reserva ou compra das passagens aéreas feita pelo funcionário do 
CRF/MG. 
 
7.3. O sistema informatizado deverá funcionar por meio de um portal corporativo de 
consulta que utilize a Internet como canal de acesso, sendo exigida a utilização de 
senhas de acesso com armazenamento criptografado por parte dos usuários do 
CRF/MG. 
 
7.4. O sistema poderá ser utilizado pelos usuários do CRF/MG, devidamente 
autorizados e treinados, e deverá prover acesso às tarifas de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, para consulta, reserva e aprovação eletrônica das 
principais companhias aéreas de acordo com o trecho e período procurados. 
 
7.5. Esse sistema deverá estar integrado on-line com os sistemas das companhias 
aéreas. 
 
7.6. O sistema deve atender aos pré-requisitos mínimos exigidos no procedimento 
abaixo: 
 
7.7. Possui integração com o portal da Cias aéreas para cotação de tarifas, emissão 
de reservas e emissão de passagens aéreas. 
 
7.8. Possui Integração com algum portal de GDS (Global Distribution System) para 
cotação de tarifas, emissão de reservas e emissão de passagens aéreas para as 
demais companhias aéreas. 
 
7.9. Possui capacidade de emissão de reserva e emissão “on-line” de bilhetes, 
inclusive, com utilização do “e-Ticket”. 
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7.10. Permite customização de políticas de viagens tais como obrigatoriedade de uso 
de menor tarifa e antecedência mínima de pedidos. 
 
7.11. Possui como funcionalidade informar aos usuários todas as opções de voo para 
o trecho e o dia pesquisados, destacando a opção mais barata. 
 
7.12. Caso a reserva efetuada pelo usuário não seja a tarifa mais barata, o sistema 
possui campo específico obrigatório para que o usuário justifique a opção. 
 
7.13. Permite a criação de perfis ou grupo de usuários do contratante com níveis de 
acesso definidos.  
 
Exemplo: 1 - Usuários Solicitantes – formado por qualquer funcionário que venha 
solicitar uma passagem aérea. 
 
2 - Grupos de Usuários Autorizadores – formado por funcionários designados, com 
atribuição de autorizar ou não a emissão dos bilhetes solicitados. 
 
7.14. O sistema funciona por meio de portal corporativo de consulta que utiliza a 
Internet como canal de acesso. 
 
7.15. O sistema disponibiliza módulo gestor – parte do sistema que gerencia, 
administra e acompanha todos os processos relacionados à gestão de passagens 
aéreas. 
 
7.16. Apresentar relatórios com dados completos das solicitações e emissões de um 
determinado usuário. 
 
7.17. Permite consulta/relatório por Órgão, totalizando quantidades e valores das 
transações (bilhetes emitidos). 
 
7.18. Permite consulta da tarifação praticada por período/trecho/Cia. Aérea. 
 
7.19. O sistema dispõe de mecanismos de segurança que garantam a autenticidade, 
inviolabilidade e integridade das informações. 
 
7.20. O sistema funciona em ambiente computacional disponível 24 horas x 7 dias na 
semana. 
 
8. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1. Composição das demandas de emissão, remarcação e cancelamento de 
passagens aéreas, bem como reserva de hotel, passíveis de serem feitas pela 
Contratante com relação a uma viagem. Dessa forma, a Contratante, ao demandar a 
emissão de um bilhete, está dando início a uma “viagem” a ser “agenciada” pela 
contratada até a sua realização ou até o seu cancelamento.  
 
8.1.1. Exemplo: Se a Contratante requer a emissão de um bilhete aéreo, depois 
demanda a remarcação da data de embarque e, por fim, pede o cancelamento do 
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bilhete, o particular contratado terá executado apenas um “Serviço de Agenciamento”, 
e será, portanto, remunerado com valor equivalente a apenas uma unidade de preço 
único fixado no contrato para esse tipo de serviço.  
 
8.2. Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um 
dos trechos, nos casos em que isto represente toda a contratação, conforme disposto 
na solicitação da passagem.  
 
8.3. Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, 
independentemente de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma 
companhia aérea.  
 
8.4. A emissão de passagem aérea que compreenda trechos de ida e volta 
(devidamente especificado na solicitação por parte do CRF/MG), corresponderá a uma 
única prestação de serviço de agenciamento de viagem (uma só remuneração pela 
emissão/remarcação/cancelamento), ainda que os deslocamentos de ida e volta sejam 
realizados em companhias aéreas diferentes (ex.: trecho ida pela AZUL e de volta pela 
GOL).  
 
8.5.  Solicitação de reembolso (passagem aérea emitida e não utilizada) é inerente ao 
cancelamento da passagem, portanto inclusa no serviço de agenciamento de viagem. 
  
8.6. O valor ofertado pela prestação do serviço de Agenciamento de Viagens deverá 
ser único, independentemente de se tratar de passagem aérea nacional ou 
internacional. 
 
8.7. Do valor ofertado pela prestação do serviço de Agenciamento de Viagens já 
deverão estar deduzidos todos os impostos, taxas, encargos, bem como quaisquer 
outras despesas diretas e indiretas.  
 
8.8. A proponente deverá declarar em sua proposta que o valor da tarifa da passagem 
aérea emitida/remarcada não poderá ser superior àquele praticado pelas 
concessionárias de serviço de transporte aéreo para a venda via internet, inclusive 
tarifa promocional ou reduzida, na data, trecho e horário escolhido.  
 
9. DA PROPOSTA  
 
9.1. Para fins de elaboração da proposta, o valor ofertado pela prestação do serviço de 
agenciamento conforme planilha abaixo. 
 

Tipo Quantidade 
Estimada  

Valor Anual 
Estimado 

Taxa de 
Agenciamento (R$) 

Emissão de 
passagens aéreas 

nacionais e 
internacionais e 

reservas de 
hospedagem 

300 bilhetes e 100 
reservas de 

hospedagens 

R$ 130.000,00  
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Observação: 
 
Por se tratar de mera estimativa de gastos, o valor acima não se constitui, em hipótese 
alguma, compromisso futuro para o CRF/MG, razão pela qual não poderá ser exigido 
nem considerado como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de 
acordo com as necessidades do CRF/MG, sem que isso justifique qualquer 
indenização ao CONTRATADO. 
 
10. DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

 
10.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência não trazem consigo nenhum 
impacto ambiental, haja vista se tratar de simples prestação de serviços de 
fornecimento de passagens aéreas sem maiores utilizações de materiais ou 
equipamentos que tenham algum potencial de agressão ao meio ambiente. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
a) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste 
Contrato, sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais 
nº. 8.666/93, 10.520/02 e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; 
 
b) Prestar os serviços o objeto contratado de acordo com as especificações do Edital 
de Pregão Eletrônico nº. 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO nº. 034/2020; 
 
c) Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, 
durante o fornecimento, porém sem qualquer vínculo empregatício com o CRF/MG. 
 
d) A emissão dos bilhetes e reservas de hospedagem será imediata, após solicitação 
feita por e-mail pelo CRF/MG.  Os bilhetes de passagens aéreas e reservas de 
hospedagem em rede hoteleira serão da mesma forma, enviados por e-mail. 
 
e) Fornecer ao gestor deste Contrato as regras tarifárias vigentes nas companhias 
aéreas que operam viagens regulares no território nacional, bem como suas 
alterações; 
 
f) A CONTRATADA deverá emitir bilhetes, reservar, remarcar, substituir, cancelar e 
solicitar reembolso de passagens aéreas, mediante solicitação, além de incluir dados 
nos programas de milhagens das companhias aéreas, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 
 
g) Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como 
oriundos de quaisquer acidentes e/ou danos causados aos CONTRATANTES e a 
terceiros; 
 
h) Repassar a CONTRATANTE as tarifas promocionais ou reduzidas sempre que 
oferecidas pelas companhias aéreas e rede hoteleira;  
 



 

 
31

i) A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE, mediante envio de 
correspondência oficial, quando houver aumento nos preços das passagens, indicando 
seu percentual, e quando houver alterações em operações de companhias aéreas. 
 
j) Independentemente da forma de pagamento, a CONTRATADA se compromete a 
efetuar o reembolso das passagens aéreas não utilizadas exclusivamente ao 
CONTRATANTE, bem como, em caso de alteração feita pelo passageiro que resulte 
em crédito, este deverá ser revertido para o CRF/MG, através de reembolso ou 
abatimento na aquisição de nova(s) passagem(ns). 
 
k) A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes do objeto do presente CONTRATO.  
 
l) A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias 
e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por 
qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações 
decorrentes de acidente de trabalho. 
 
m) Emitir Nota Fiscal referente aos serviços, para fins de atestação e liquidação pelo 
CONTRATANTE. 
 
n) Manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
o) Fazer as cotações e as de hospedagem em hotéis, conforme solicitações. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas 
neste instrumento, bem como atestar, através de servidor competente, as Notas 
Fiscais/Faturas relativas à efetiva prestação dos serviços; 
 
b) Solicitar a prestação dos serviços parcelados, objeto do presente contrato, através 
de empregados autorizados.  
 
c) 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; 
 
d) Permitir acesso dos empregados da contratada às dependências do CRF/MG, para 
a entrega das faturas, quando for o caso; 
 
e) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato; 
 
13. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1. A Gestão do Contrato (Controle Administrativo) será exercida pela Gerência 
Administrativa Financeira do CRF/MG, e a Fiscalização do Contrato (Controle Técnico) 
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será exercida pelo Fiscal do Contrato, os quais competirão zelar pela perfeita exação 
do pactuado, em conformidade com o previsto na proposta Contratada. 
 
13.2. 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. 
 
14. DO REAJUSTE 
 
14.1. 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 substituí-lo), acumulado 
em 12 meses contados do mês anterior a data do vencimento ou instrumento 
contratual ou da data do último reajuste. 
 
14.2. O valor convencionado para pagamento ficará irreajustável por 12 (doze) meses, 
consoante legislação vigente.  
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
15.1. 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:  
 
- Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação;  
 
- Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 
- Fraudar na execução do contrato; 
 
- Cometer fraude fiscal; 
 
- Não assinar o contrato no prazo estipulado pelo Contratante; 
 
- Apresentar documentação falsa; 
 
- Deixar de entregar os documentos exigidos; 
- Não mantiver sua proposta dentro do prazo de validade; 
 
- Comportar-se de modo inidôneo; 
 
- Ensejar o retardamento da execução do contrato; 
 
15.2. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil/criminal, às sanções 
discriminadas abaixo: 
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15.2.1. 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). 
 
15.2.2. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 
15.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
15.4. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 
 
15.5. 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. 
 
15.6. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
16.1. O objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do CRF/MG - 
Orçamento/2020, provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 – Passagens Aéreas e Terrestres. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. A Contratada será responsável pelo pagamento de multas, punições ou 
indenizações que porventura venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores de suas 
atividades, bem como dos ônus decorrentes de sua repercussão sobre o objeto a ser 
firmado com a Contratante. 
 
17.2. É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto deste Termo de 
Referência. 

 
Belo Horizonte/MG, 01 de junho de 2020. 

 
 
De acordo:  
 
 
 
 
 
 

Júnia Célia de Medeiros 
Presidente do CRF/MG 
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 ANEXO II 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(papel timbrado da empresa) 

 
Ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG  
 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS COM PLANILHA DE FORMAÇÃO DE 
PREÇOS [Considerando 12 (doze) meses de vigência] Proposta que faz a empresa 
____________ inscrita no CNPJ (MF) n. __________, localizada _______, CEP 
________, fone ________, e-mail: __________ , para o fornecimento dos serviços 
abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e condições 
estabelecidas na Licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 002/2020 – PROCESSO 
LICITATÓRIO 034/2020.  
 
Prezados Senhores, 
 

Tipo Quantidade 
Estimada  

Valor Anual 
Estimado 

Taxa de 
Agenciamento (R$) 

Emissão de 
passagens aéreas 
nacionais e 
internacionais e 
reservas de 
hospedagem 

300 bilhetes 
 

100 reservas de 
hospedagem 

R$ 130.000,00  

 
Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 
60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS: 
  
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: ............ E-mail: ............... CPF/MF nº: ........................ 
RG nº: ............................... Expedido por:................... 
 
Local e data: ___________________________________  
 
      ____________________________________________________________ 
      (Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 
(MINUTA) CONTRATO Nº. _______/2020. 
 
 
 
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. 034/2020, 
MODALIDADE ELETRÔNICO Nº. 002/2020, conforme cláusulas abaixo: 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 

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

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

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

Célia de Medeiros e Diretor Tesoureiro, Farmacêutico Christian Francisco de Matos, 

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 Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei nº 8.159 de 08 de janeiro de1991,  

do Decreto nº  9.507, de 21 de setembro de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 

de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 

2014 e pela Lei Complementar nº 155 de 27 de outubro de 2016, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 8.538,  de 06 de outubro de 2015,  

e aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 

homologação do Processo Licitatório nº. 034/2020, Pregão Eletrônico nº. 002/2020 

têm entre si justos e acordados o seguinte: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada, para prestar serviços continuados de 
fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de 
hospedagem em rede de hotelaria, compreendendo a reserva, agendamento, vendas, 
marcação, remarcação, endosso, reembolso e demais serviços correlatos, serviços de 
reservas e faturamento de hotéis, de acordo com as necessidades do CRF/MG e 
conforme as condições e especificações fixadas no Anexo I - Termo de Referência, 
deste Edital. 
 
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 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1.  O objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do CRF/MG - 
Orçamento/2020, provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 – Passagens Aéreas e Terrestres. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL. 
 
4.1. O valor anual estimado do presente CONTRATO é de aproximadamente de R$ 
130.000,00 (cento e trinta mil reais).  
 
4.2.  Por se tratar de valor estimado, a quantia acima mencionada não se constitui, em 
hipótese alguma, em compromisso futuro para o Contratante, razão pela qual não o 
poderá ser exigida, nem considerada como valor para pagamento mínimo, podendo 
sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com a necessidade do Contratante, não 
gerando quaisquer direitos a título de indenização ao contratado.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO 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. 
 
5.1.2. 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. 
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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.  
 
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. 
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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 
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 
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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-
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. 
 
6.2. O valor convencionado para pagamento ficará irreajustável por 12 (doze) meses, 
consoante legislação vigente.  
 
CLÁUSULA SETIMA – DO INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
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7.1. O prazo para implantação e execução dos serviços será de 15 (quinze) dias, a 
contar da assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA -  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
8.1. Os serviços prestados serão recebidos da seguinte forma: 
 
a) Provisoriamente, pela Gerência de Infraestrutura, para efeito de posterior 
verificação de conformidade dos serviços solicitados.  
 
b) Definitivamente, após a conferência, verificação da qualidade e da 
conformidade dos serviços prestados e atestados na fatura. 
 
CLÁUSULA NONA -  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
9.1.  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. 
 
9.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, os serviços objeto 
deste Contrato estão sujeitos a mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização pela 
CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA, a prestar todos os esclarecimentos 
necessários que lhe forem solicitados. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. 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. 
 
9.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão 
ser prontamente atendidas pela CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 
 
9.6.  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. 

 
9.7.  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 DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10.1. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste 
Contrato, sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais 
nº. 8.666/93, 10.520/02 e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; 
 
10.2. Prestar os serviços o objeto contratado de acordo com as especificações do 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO nº. 034/2020; 
 
10.3. Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, 
durante o fornecimento, porém sem qualquer vínculo empregatício com o CRF/MG. 
 
10.4. A emissão dos bilhetes e reservas de hospedagem será imediata, após 
solicitação feita por e-mail pelo CRF/MG.  Os bilhetes de passagens aéreas e reservas 
de hospedagem em rede hoteleira serão da mesma forma, enviados por e-mail. 
 
10.5.  Fornecer ao gestor deste Contrato as regras tarifárias vigentes nas companhias 
aéreas que operam viagens regulares no território nacional, bem como suas 
alterações; 
 
10.6.  A CONTRATADA deverá emitir bilhetes, reservar, remarcar, substituir, cancelar 
e solicitar reembolso de passagens aéreas, mediante solicitação, além de incluir dados 
nos programas de milhagens das companhias aéreas, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 
 
10.7. Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem 
como oriundos de quaisquer acidentes e/ou danos causados aos CONTRATANTES e 
a terceiros; 
 
10.8.  Repassar a CONTRATANTE as tarifas promocionais ou reduzidas sempre que 
oferecidas pelas companhias aéreas e rede hoteleira;  
 
10.9. A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE, mediante envio de 
correspondência oficial, quando houver aumento nos preços das passagens, indicando 
seu percentual, e quando houver alterações em operações de companhias aéreas. 
 
10.10.  Independentemente da forma de pagamento, a CONTRATADA se compromete 
a efetuar o reembolso das passagens aéreas não utilizadas exclusivamente ao 
CONTRATANTE, bem como, em caso de alteração feita pelo passageiro que resulte 
em crédito, este deverá ser revertido para o CRF/MG, através de reembolso ou 
abatimento na aquisição de nova(s) passagem(ns). 
 
10.11. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto do presente CONTRATO.  
 
10.12. A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, 
especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive 
indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 
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10.13. Emitir Nota Fiscal referente aos serviços, para fins de atestação e liquidação 
pelo CONTRATANTE. 
 
10.14. Manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
10.15. Fazer as cotações e as de hospedagem em hotéis, conforme solicitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
11.1.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas 
neste instrumento, bem como atestar, através de servidor competente, as Notas 
Fiscais/Faturas relativas à efetiva prestação dos serviços; 
 
11.2. Solicitar a prestação dos serviços parcelados, objeto do presente contrato, 
através de empregados autorizados.  
 
11.3.  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; 
 
11.4. Permitir acesso dos empregados da contratada às dependências do CRF/MG, 
para a entrega das faturas, quando for o caso; 
 
11.5. Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste 
contrato; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
12.1. A Gestão do Contrato (Controle Administrativo) será exercida pela Gerência 
Executiva Administrativa-Financeira do CRF/MG e a Fiscalização do Contrato 
(Controle Técnico) será exercida pelo Fiscal do Contrato, os quais competirão zelar 
pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto na proposta 
Contratada. 
 
12.2. 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 TERCEIRA - DAS PENALIDADES: 
 
13.1. 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; 
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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. 
 
13.2. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do 
item anterior, quando incorrer nos seguintes motivos:  
 
I. Descumprimento do prazo de prestação dos serviços. 
 
II. Recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação dos serviços. 
 
III. Não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e 
prazos estipulados neste Edital. 
 
13.3. 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. 
 
13.4. 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. 
 
13.5.  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 QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO 
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA. 
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14.1.  Integra o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital Pregão 
Eletrônico nº. 002/2020, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, 
adjudicada e  homologada pelo CONTRATANTE. 
 
14.2.  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. 002/2020 ou a regularidade com os tributos 
federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e FGTS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
15.1.  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. 

 
15.2.  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. 
 
15.3. 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. 
 
15.4. 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. 
 
15.5.  A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Contratante. 
 
15.6.  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. 
 
15.7. 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 SEXTA – COMUNICAÇÕES 
 
16.1. 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 SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. 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. 
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17.2.  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. 
 
17.3.  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. 
 
17.4. 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. 
 
17.5. 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. 
 
17.6. 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. 
 
17.7. 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 OITAVA - DO FORO 
 
18.1. 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. 
 
18.2. 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 Júnia Célia de Medeiros 
Presidente  

 Farm.º Christian Francisco de Matos 
Diretor Tesoureiro 

 
 
 
 

Empresa e assinatura do responsável legal 
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TESTEMUNHAS: 
 

Nome: __________________________ Nome: __________________________ 

CPF: ____________________________ CPF: ___________________________ 

RG: ____________________________ RG: ____________________________ 


