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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 005/2020   

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº. 050/2020   

EDITAL 

  

Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. 
Modo de Disputa: ABERTO 
Data da Sessão: 29/09/2020 
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, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. O procedimento 
Licitatório obedecerá, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 7.746/2012: estabelece critérios, 
práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
nas contratações realizadas pela Administração Pública; da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 
de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155 de 27 de outubro de 2016, do 
Decreto n° 8.538,  de 06 de outubro de 2015,  e aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; e de outras normas aplicáveis ao objeto 
deste certame, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

1. DO OBJETO  

1.1. Aquisição e instalação de Luminárias para nova Sede do CRF/MG, localizada 
à Rua Rodrigues Caldas 493 - Bairro - Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG - 
para adequar ao projeto arquitetônico já em andamento, conforme as 
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especificações do Projeto de iluminação, Edital e seus Anexos, sob o regime de 
fornecimento integral.  

1.2. A licitação será realizada em um Único Item composta por vários subitens, 
conforme tabela constante no Termo de Referência – ANEXO I.  

1.3. O critério adotado será o Menor Valor Global, considerando a soma de todos 
os subitens, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos 
quanto às especificações do objeto.  

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas do Sistema Eletrônico – COMPRASNET e as especificações constantes 
neste Edital e seus anexos, prevalecerão as destes.   

2. DO JULGAMENTO  

2.1. O Critério de julgamento adotado será o Menor Valor Global da soma de 
todos os subitens, considerando um único item, conforme definido neste Edital e 
seus anexos.  

3. JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DE UM ÚNICO GRUPO  

3.1. A licitação por itens ou lotes(grupos)  deve ser econômica e tecnicamente 
viável, ou seja, a divisão do objeto em vários itens/lotes não pode culminar na 
elevação do custo da contratação de forma global, nem tampouco afetar a 
integridade do objeto pretendido ou comprometer a perfeita execução do mesmo. 
Isso porque em determinadas situações a divisão do objeto pode desnaturá-lo ou 
mesmo mostrar-se mais gravosa para a Administração, fatos esses que devem 
ser verificados e justificados pela autoridade competente. Colaciona-se o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: “3. O 
fracionamento das compras, obras e serviços, nos termos do § 1º do art. 23 da Lei 
n. 8.666/93 somente pode ocorrer com demonstração técnica e econômica de que 
tal opção é viável, bem como que enseja melhor atingir o interesse público, 
manifestado pela ampliação da concorrência.” A divisão do objeto não pode, 
portanto, causar prejuízo para o conjunto ou complexo licitado, observando-se 
que cada item/lote cinge-se a certame autônomo, com julgamento independente. 
Os quantitativos mínimos estabelecidos no edital, por sua vez, devem resguardar 
a economia de escala, ou seja, deve observar que quanto maior a quantidade do 
bem licitado, menor poderá ser o seu custo, até o limite em que a quantidade não 
importe, pois o preço manter-se-á reduzido.  

3.1.1. Licitação em lotes ou grupos, como se itens fossem, deve ser vista com 
cautela pelo agente público, porque pode afastar licitantes que não possam 
habilitar-se a fornecer a totalidade dos itens especificados nos lotes ou grupos, 
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com prejuízo para a Administração. Em principio, essa divisão só se justifica 
quando o lote ou grupo for constituído de vários itens para um só local ou 
ambiente. Por exemplo: compra de moveis, em que todos os itens constantes do 
lote ou grupo, destinados a um determinado ambiente, devem ser adquiridos de 
uma só empresa, de forma a manter idêntico estilo, modelo, design etc.”. Diante 
disso, tem-se que a regra é a realização de licitação por itens, exigindo-se 
justificativa adequada para a realização de certame por lotes, bem como a 
demonstração da vantagem dessa, posto que neste último a competitividade 
acaba, de certa forma, sendo diminuída, já que impõe-se a um único licitante a 
cotação de preço global para todos os itens que compõem o lote. As contratações 
da Administração devem pautar-se sempre pela vantajosidade.  

3.1.2. Diante do exposto foi adotado o critério de Menor Valor Global, 
considerando um único item e a somatória dos subitens observadas as exigências 
contidas no Edital e Anexo quanto às especificações do objeto. A solução é 
considerada mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica do objeto 
licitado, por consolidar as entregas a partir de um único fornecedor, vencedor do 
referido grupo, gerando assim maior eficiência na gestão contratual, bem como no 
processo de entrega, haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de 
muitos fornecedores para entrega, aumenta-se a incidência de possibilidades de 
atrasos, resultando em necessidade de armazenamento de itens no almoxarifado, 
conseqüentemente ampliando-se o custo operacional do projeto para a 
Administração.   

3.1.3. Além disso, trata-se de um objeto que integra automação entre os diversos 
materiais que o compõe. Garantir a interoperabilidade entre diversos fabricantes e 
centralizar no controle e automação desses equipamentos só pode ser feita se um 
único fornecedor for deflagrado vencedor do certame, já que o mesmo deve se 
responsabilizar pela compatibilidade e interoperabilidade dos equipamentos.   

3.1.4. Ademais, ressaltamos que ao agregar o quantitativo de recurso dentro de 
ITEM ÚNICO, conseguem-se maiores vantagens nos preços em relação à compra 
segmentada, pois há um montante maior de produtos a serem adquiridos em 
determinado fabricante, atendendo ao princípio da razoabilidade e da 
economicidade para a Administração.   

3.1.5. Conforme legislação brasileira sobre licitação compete à Administração 
proceder a estudo detalhado (ETP’s) sobre as características do objeto, modo de 
comercialização e preços praticados no mercado, a fim de delimitar os 
procedimentos que serão desenvolvidos na licitação.   

3.1.6. A licitação por ITEM único (composta de vários subitens) é mais satisfatória 
do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a unificação da solução 
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requerida, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de 
um mesmo administrador.  

4.2.  JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO  

4.2.1. A presente contratação justifica-se tendo em vista a aquisição da nova sede 
do CRF/MG, sendo indispensáveis, portanto, a realização dos serviços de 
adequação dos ambientes de trabalho; e em especial, neste certame, a aquisição 
e instalação de luminárias para adequar ao projeto já em andamento.  

5. DA DESPESA  

5.1. A despesa para a aquisição do objeto desta licitação é estimada em R$ 
148.479,68 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 
sessenta e oito centavos) e correrá à conta de recursos próprios do CRF/MG - 
Orçamento/2020, provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento.  

6. DO CREDENCIAMENTO  

6.1. 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.  

6.2. 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.  

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes a este pregão.  

6.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros.  

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

7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO   
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7.1. 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.  

7.1.1.  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.  

7.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@crfmg.org.br

 

ou por petição dirigida e protocolada no endereço na Rua 
Urucuia, 48 – Bairro Floresta – CEP: 30.150-060 - Belo Horizonte/MG.  

7.3. 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.  

7.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame.  

7.5. 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.  

7.5.1.  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.  

7.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 
e vincularão os participantes e a administração.  

7.7. 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.  

7.8. 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.  

7.9. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 
Pregoeiro, também serão divulgadas no portal Comprasnet e no sitio do CRF/MG.  
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7.10. 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;  

8. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

8.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento 
regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – conforme 
disposto no §3 do artigo 8º da instrução normativa SLTI/MPOG nº2, de 
11.10.2010.  

8.1.1. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte nos limites previstos na Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Estadual 20.826/2013, Decreto 47.437/2018.  

8.2. Não poderão participar desta licitação:  

8.2.1. Proibidos de participar de Licitações e celebrar Contratos Administrativos, 
na forma da legislação vigente.  

8.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com                       
poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e 
judicialmente.  

8.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93;  

8.2.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 
insolvência; em processo de dissolução ou liquidação;  

8.2.5. Que sejam constituídas sob a forma de consórcio ou cooperativas 
(considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 
5, de 2017).  

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

8.3.1.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;  
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8.3.2. 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;  

8.3.3. 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; 
8.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

8.3.5. 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;  

8.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 16 de setembro de 2009;  

8.3.7.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;  

9. DA PROPOSTA  

9.1. A proposta deverá estar de acordo com o Projeto de Luminárias apresentado 
pelo CRF/MG.   

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

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

9.4. São critérios de aceitabilidade das propostas:  

9.5. Conformidade das especificações constantes no Projeto de Luminárias com 
aquelas previstas no Edital;  

9.6. Compatibilidade dos preços unitários e global propostos com aqueles 
praticados no mercado, tendo como base os valores de referência constante do 
processo licitatório.   

9.7. A proposta comercial que desatender os critérios acima não será aceita pelo 
Pregoeiro, sendo desclassificado do certame o licitante que a tiver apresentado.   
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9.8. Cabe ao licitante demonstrar que o produto ofertado atende a todas 
especificações técnicas previstas neste Edital e no Projeto apresentado, sob pena 
de não aceitação de sua proposta.  

9.9. Também não serão aceitas as propostas que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis ou excessivos, consoante o inciso II do artigo 48 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
9.10. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, estabelecerá prazo 
para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.   

10. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

10.1. Todas as referências de tempo do Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF.  

10.2. 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.  

10.3. 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.  

10.4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

10.5.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados constantes dos sistemas.  

10.6. 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.  

10.7.  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.  

10.8.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;  



 

9 

 
10.9.  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;  

10.10.  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; 
10.11.  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;  

10.12. 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.  

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

8.1. A abertura da presente Licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

8.2. 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).   

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

8.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.   

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.  

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

8.6. Os lances deverão ser ofertados pelo MENOR VALOR GLOBAL 
considerando 1 único item (Item este, que engloba todos os subitens) 
considerando a soma destes subitens, desde que cada subitem esteja dentro do 
valor de referência.  

8.6.1. Observa-se que a cada lance ofertado o sistema atualizará 
automaticamente o valor do item, sagrando-se vencedora a empresa que ofertar o 
menor valor global.   

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital e seus Anexos.  

8.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá R$10,00 (dez reais).  

8.9.1. 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.  

8.10. 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.  

8.11. 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.  

8.12. 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.  

8.13.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.  
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8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.15. 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.  

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor preço registrado vedado à identificação do licitante.  

8.17. 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.  

8.18. 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.  

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS    

9.1. O Critério de julgamento adotado será o Menor Valor Global da soma de 
todos os subitens, considerando um ITEM ÚNICO, conforme definido neste Edital 
e seus anexos.  

9.2. 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.  

9.3. 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.  

9.3.1.  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; 
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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;  

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.  

9.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes.  

9.5.  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, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 
26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
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9.6. Caso não haja lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e o valor estimado da contratação.  

9.7. 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.  

9.8. 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.  

9.9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 
final superior ao valor estimado fixado, ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível.  

9.10. 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.  

9.11. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global 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.  

9.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;  

9.13.  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;  

9.14. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 
(duas) horas da convocação, sob pena de não aceitação da proposta.  
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9.14.1. 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.  

9.14.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, 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.  

9.15. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta.  

9.16. 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:  

9.16.1. SICAF;  

9.16.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

9.16.3. Cadastro de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

9.16.4. Lista de inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  

9.16.5. 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.  

9.16.6. Constada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação.  

9.16.7. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedor – SICAF, em relação à Habilitação Jurídica, à Habilitação Fiscal e 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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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.  

9.17. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 
ao SICAF;  

9.18. 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, conforme 
estatui o Art. 43, §1º da LC nº. 123, de 2006.  

9.18.1. 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.  

9.19. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para continuidade da mesma.  

10. DA HABILITAÇÃO  

10.1. 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:  

10.1.1. Habilitação Jurídica  

10.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

10.1.1.2. 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;  

10.1.1.3. No caso de sociedade empresarial ou empresa individual de 
responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br
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em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

10.1.1.4. 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;  

10.1.1.5. 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.   

10.1.1.6. 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;  

10.1.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva;  

10.1.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista   

10.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;  

10.1.2.2. 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.  

10.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante;  

10.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante;   

10.1.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS;  

10.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.462, de 1º de maio de 1943;  
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10.1.2.7. 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;  

10.1.2.8. 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;  

10.1.2.9. 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.  

10.1.3. Habilitação Econômica e Financeira  

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

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

10.1.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade;  

10.1.3.4. Comprovação de boa situação financeira de empresas, que apresentem 
resultado superior a 1 (um) nos índices medidores da situação financeira da 
empresa. São índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:  

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

                                                     Ativo Total 
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               SG =   _________________________________________ 
                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante   

                                                     Ativo Circulante  
               LC =   _________________________________________ 
                                                     Passivo Circulante    

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

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

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

10.1.4. Qualificação Técnica  

10.1.4.1. Apresentação de 1(um) ou mais Atestados (ou declarações) de 
capacidade técnica, em nome da Licitante, expedidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado que comprove a aptidão para desempenho de atividade 
compatível com o objeto licitado em características, quantidades e prazos de 
execução, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, endereço e 
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o CRF/MG possa 
valer-se para manter contato com a empresa declarante;  

14.1.4.1.1. O CRF/MG se reserva o direito para realizar diligências para 
comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos 
respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do 
conteúdo declarado.  

10.1.4.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão dos 
serviços ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto 
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme IN SEGES/MP n. 5, de 
2017. 
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10.1.4.3. Os documentos de Habilitação apresentados via sistema deverão ser 
enviados  concomitantemente com as propostas.  

10.1.4.4. 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.  

10.1.4.5. 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.  

11. DA VISTORIA  

11.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por servidor designado para esse fim.   

11.2. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o 
segundo dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o 
objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante 
prévio agendamento de horário junto à Gerência de Infraestrutura, pelo telefone 
(31) 3218-1020, de segunda a sexta, de 08h00min às 17h00min.   

11.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 
realização da vistoria.  

11.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá 
ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, 
contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa 
tenha condições de bem elaborar sua proposta.  

11.5. A licitante deverá declarar através de assinatura, por documento próprio 
emitido pelo CRF/MG (Atestado de Vistoria), que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 
da licitação.  

11.6. Caso a empresa interessada realize a vistoria, o funcionário designado pelo 
CRF/MG para acompanhar o representante legal designado pela empresa emitirá 
atestado de vistoria em duas vias (assinadas) sendo que uma ficará de posse do 
representante legal da empresa e a outra via de posse do CRF/MG, atestando 
que foi realizada  a vistoria, e esta fará parte integrante do processo.  
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11.7. Caso não opte pela realização da vistoria, os projetos de luminárias 
poderão ser acessados através do endereço do site 
https://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/8

 
de forma que a licitante 

não poderá alegar o desconhecimento dos materiais, das condições e grau 
de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações 
assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços 
em decorrência da execução do objeto deste Pregão.   

12. DO RECURSO   

12.1. Declarada a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) abrirá o prazo de 30 (trinta) 
minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.   

12.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o(a) Pregoeiro(a) a 
adjudicar o objeto à licitante vencedora.   

12.1.2. O(a) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.   

12.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as 
razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, 
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo 
da recorrente.   

12.2. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a 
vista dos autos do processo franqueado às interessadas.   

12.3. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo(a) 
Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade competente.   

12.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  

13.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 
que dele dependam.  

https://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/8
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13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 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.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta.  

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.  

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados.  

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   

14.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro(a), salvo quando 
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente 
para homologação.   

14.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG.   

14.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por grupo único à(s) licitante(s) 
vencedora(s).   

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência.  

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência.  

18. DO PAGAMENTO  

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital.  

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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19.1. As sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência.  

20. DISPOSIÇÕES FINAIS   

20.1. Ao Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – 
CRF/MG compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.   

20.1.1. A anulação do Pregão induz à do contrato, quando acordado.   

20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação 
do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser 
ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento dos serviços.   

20.2. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.   

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos 
documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 
de classificação e habilitação.   

20.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados 
na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento 
deste Pregão.   

20.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em 
relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 
autenticadas em papel.  

20.6. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão às últimas.   

20.7. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência do CRF/MG, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 
10.520/2002.   

20.8. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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21. DOS ANEXOS   

21.1. É parte integrante deste Edital o seguinte anexo:   

21.1.1. Anexo I – Termo de Referência;   

21.1.2. Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;   

22. DO FORO   

22.1. Para dirimir, na esfera judicial as questões oriundas do presente Edital, será 
competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.    

Belo Horizonte,  21 de agosto de 2020   

De acordo:      

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente do CRF/MG                    
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA   

FORNECIMENTO INTEGRAL

   

1. OBJETO:  Aquisição e instalação de Luminárias para nova Sede do CRF/MG, 
localizada à Rua Rodrigues Caldas 493 - Bairro - Santo Agostinho – Belo 
Horizonte/MG - para adequar ao projeto arquitetônico já em andamento, conforme 
as especificações do do Projeto de iluminação, Edital e seus Anexos, sob o 
regime de fornecimento integral.  

MODO DE DISPUTA: ABERTO   

Obs.: Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida 
pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho 
constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG. Em 
caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do 
CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.   

PLANILHA DE REFERÊNCIA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

    

GRUPO ÚNICO: Aquisição e instalação de Luminárias.  

As marcas de luminárias (Referência) apresentadas para composição da Planilha 
de custos foram: Everlight, Frame e Stella.  

 

CATMAT: 150260  

QUANTIDADES 

 

DESCRIÇÃO / UTILIZAR 

 

V. UNIT 

 

V. TOTAL 

 

2º PAVIMENTO 

 

ARMÁRIO 

4 EMBUTIDO MULTIPLUS 1 LED - 127V    
1x10 1002-127   4000K 

R$ 188,65

  

R$ 754,60

   

CIRCULAÇÃO 

12 EMBUTIDO MULTIPLUS 1 LED - 220V 
1x10 1000-220   4000K 

R$ 142,39

 

R$ 1.708,68
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CONSULTA. FARMACEUTICA/REGISTRO 

8 PLAFON MINI VECTOR 1705 - 220V 
1x10 1003 + x1004-220     4000K 

R$ 629,58

 
R$ 5.036,64

  

RECEPÇÃO/ESP.FARMACEUTICO/ATENDIMENTO  

20.16 PLAFON MINI VECTOR S/ LED - MT 
09 X 2,24M 4000K

 

R$ 248,80

 

R$ 5.015,81

 

36 ACESS. EM METAL PARA LED 550x20

 

3000K          11W

 

R$ 110,17

 

R$ 3.966,12

  

ESCADA 
4 PLAFON UB 225x225 LED INCLUSO   4000K

 

R$ 117,21

 

R$ 468,84

  

ARQUIVO 
16 SUPORTE P/LAMPADA FLUOR DE  32W

 

R$ 28,89 R$ 462,24

 

16 LAMP. LED TUBULAR T8 20W -120cm- 
4000K BIVOLT- G13      18 W BIVOLT 

R$ 37,52

 

R$ 600,32

 

16

 

TOMADINHA G13 P/T8 16/32W

 

R$ 1,78

 

R$ 28,48

  

TERRAÇO DESCOBERTO 

7 FINCO PARA JARDIM LED 5W

 

6W BIVOLT

 

R$ 186,91

 

R$ 1.308,37

  

SANCAS 

45 LAMP. LED TUBULAR T8 20W -120cm- 
3000K   BIVOLT- G13 

 

R$ 37,52 R$ 1.688,40

 

45 TOMADINHA G13 P/T8 16/32W

 

R$ 1,78

 

R$ 80,10

  

PORTA ELEVADOR 
8

 

PERFIL U 16x16 - DIFUSOR LEXAN - P/ METRO R$  28,68

 

R$ 229,44

 

8 
FITA LED EVO 6W/m 2700K IP65 - 
METRO

 

6 W/m 12V

 

R$ 42,98

 

R$ 343,84

 

1 DRIVER 30W  BIVOLT

 

R$ 63,50

 

R$ 63,50

 

2 KIT CONECTOR 4,8W/M e 12W/M

 

R$ 27,36

 

R$ 54,72

  

3º PAVIMENTO 

 

USO MULTIPLO 

30 MULTIPLUS(05 1444) P/F. MODULAR - 625x625mm 
REGUA LED INCLUSO 4000K REGUA 10W/220

 

R$ 629,99 

 

R$ 18.899,70 

  

REF/PLEN/DESCOM 

26 LAMP. LED TUBULAR T8 10W - 60CM - 
3000K   BIVOLT- G13 

R$ 26,77

 

R$ 696,02

  

REF/PLEN/DESCOMP 

13 

EMBUTIDO MULTIPLUS FLUORESCENTE

 

2X16W

 

FLUORESCENTE TUBULAR T8

 

3000K

 

R$ 121,69

 

R$ 1.581,97

  

SUPER IND/MULT/FIN 

12 
EMBUTIDO MULTIPLUS FLUORESCENTE

 

2X16W

 

FLUORESCENTE TUBULAR T8

 

R$ 121,69

 

R$ 1.460,28
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LAMP. LED TUBULAR T8 10W - 60CM - R$ 26,77

 

R$ 642,48
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4000K 

 
BIVOLT- G13 

 
CIRC/I.S MAS/FEM 

22 
EMBUTIDO MULTIPLUS 1 LED - 220V  
1x10 1000-220  
4000K

  

R$ 142,39 R$ 3.132,58

  

I.S PNE/DML/ARM/AUD/COPA 

7 
EMBUTIDO MULTIPLUS 1 LED - 220V  
1x10 1002-220  
4000K

 

R$ 188,65

 

R$ 1.320,55

  

RECEPÇAO 

13 
EMBUTIDO MULTIPLUS 1 FOCO

 

1X5W LAMPADA LED

 

MR 16

 

R$ 35,61

 

R$ 462,93

 

13 
LAMP. LED DICROICA 4W 36° 3000KGU10- 
BIVOLT

 

5W BIVOLT

 

R$ 22,61

 

R$ 293,93

  

RECEPÇAO 

8 
PLAFON MINI VECTOR 1705 - 220V 
1x10 1003 + 1x1004- 220 
3000K

 

R$ 629,58

 

R$ 5.036,64

  

PLENARIA 

12 
PLAFON MINI VECTOR 1705 - 220V 
1x10 1003 + 1x1004- 220 
6X 3,36MT  3000K

 

R$ 629,58

 

R$ 7.554,96

  

ESCADA 
4 PLAFON UB 225x225 LED INCLUSO 4000K

 

R$ 117,21

 

R$ 468,84

  

SANCAS 

83 
LAMP. LED TUBULAR T8 20W -120cm- 
3000K BIVOLT- G13 
3000K

 

R$ 37,52

 

R$ 3.114,16

 

83 TOMADINHA G13 P/T8 16/32W

 

R$ 1,78

 

R$ 147,74

  

PORTA ELEVADOR 
8 PERFIL U 16x16 - DIFUSOR LEXAN - P/METRO R$ 28,68

 

R$ 229,44

 

8 FITA LED EVO 6W/m 2700K IP65 - METRO 
6 W/m 12V 

R$ 42,98

 

R$ 343,84

 

1 DRIVER 30W BIVOLT

 

R$ 63,50

 

R$ 63,50

 

2

 

KIT CONECTOR 4,8W/M e 12W/M

 

R$ 27,36

 

R$ 54,72

  

4º PAVIMENTO 

 

ALM/ARQ/FISC/USO MULT/ADV 

11 PLAFON MINI VECTOR 1705 - 220V 
1x10 1003 + 1x1004-220    4000K 

R$ 629,58

 

R$ 6.925,38

  

ALM/CPD 
8 SUPORTE P/LAMPADA FLUOR DE 32W

 

R$ 28,89

 

R$ 231,12

 

8 LAMP. LED TUBULAR T8 20W -120cm-   
4000K BIVOLT- G13   18W BIVOLT 

R$ 37,52

 

R$ 300,16

 

8

 

TOMADINHA G13 P/T8 16/32W

 

R$ 1,78

 

R$ 14,24
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ARM/I.S PNE/DML/DEP 

7 EMBUTIDO MULTIPLUS 1 LED - 220V 1x10 1002-220 
4000K

 
R$ 188,65

 
R$ 1.320,55

  

AUDITORIO 

13 
EMBUTIDO MULTIPLUS 1 FOCO

 

1X5W LAMPADA LED

 

MR 16

 

R$ 35,61

 

R$ 462,93

 

13 LAMP. LED DICROICA 4W 36° 3000KGU10- BIVOLT 
5W BIVOLT

 

R$ 22,61

 

R$ 293,93

 

9 
PLAFON MINI VECTOR 1705 - 220V 
1x10 1003 + 1x1004- 220 
3000K

 

R$ 629,58 R$ 5.666,22

 

17 BALIZADOR ROUND 1 LED 220V 1X10 1006 - 220 
3000K

 

R$ 145,11

 

R$ 2.466,87

  

CIRC/FOYER/I.S FEM/MASC 
40

 

EMBUTIDO MULTIPLUS 1 LED - 220V 1x10 1000-220 
4000K

 

R$ 142,39

 

R$ 5.695,60

  

DESCOMP/REUNIAO 

14 SPOT ARTICULADO PARA SISTEMA WAY

 

1xLED MR16 - GU10 
R$ 119,39

 

R$ 1.671,46

 

14 CANOPLA EM ALUMINIO C/80 MM

 

R$ 16,89

 

R$ 236,46

 

14 
LAMP. LED DICROICA 4W 36° 3000K

 

GU10- BIVOLT 
5W BIVOLT

 

R$ 22,61

 

R$ 316,54

  

ESCADA 
4 PLAFON UB 225x225 LED INCLUSO 4000K

 

R$ 117,21

 

R$ 468,84

  

PORTA ELEVADOR 
8

 

PERFIL U 16x16 - DIFUSOR LEXAN - P/ METRO R$ 28,68

 

R$ 229,44

 

8 FITA LED EVO 6W/m 2700K IP65 - METRO 
6 W/m 12V

 

R$ 42,98

 

R$ 343,84

 

1 DRIVER 30W BIVOLT

 

R$ 63,50

 

R$ 63,50

 

2 KIT CONECTOR 4,8W/M e 12W/M

 

R$ 27,36

 

R$ 54,72

  

SANCAS 

70 LAMP. LED TUBULAR T8 20W -120cm- 
3000K BIVOLT- G13 

R$ 37,52

 

R$ 2.626,40

 

70

 

TOMADINHA G13 P/T8 16/32W

 

R$ 1,78

 

R$ 124,60

  

5º PAVIMENTO 

 

ARM TEC/I.S PNE/DML 

4 EMBUTIDO MULTIPLUS 1 LED - 220V 1x10 1002-220 
4000K

 

R$ 188,65

 

R$ 754,60

  

CIRC PRESIDENCIA 

9.6 Perfil 19mm x 19mm x 1000mm c/ difusor - MT 
4X 2,40M     3000K

 

R$ 120,52

 

R$ 1.156,99

 

10 FITA LED EVO 12W/m 3000K IP20 - 
METRO       12 W/m 12V

 

R$ 71,22

 

R$ 712,20

 

4

 

DRIVER 45W       BIVOLT

 

R$ 196,43

 

R$ 785,72

 

4 KIT CONECTOR 4,8W/M e 12W/M

 

R$ 27,36

 

R$ 109,44
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CIRCULAÇAO 

8 EMBUTIDO MULTIPLUS 1 LED - 220V 1x10 1000-220 
4000K

 
R$ 142,39

 
R$ 1.139,12

  

CIRC PRESDENCIA 

3.6 Perfil 19mm x 19mm x 1000mm c/ difusor – MT  
2X 1,80M

 

R$ 120,52

 

R$ 433,87

 

4 FITA LED EVO 12W/m 3000K IP20 – METRO   
12 W/m 12V

 

R$ 71,22

 

R$ 284,88

 

2 DRIVER 30W 

 

BIVOLT 
R$ 63,50

 

R$ 127,00

 

2 KIT CONECTOR 4,8W/M e 12W/M

 

R$ 27,36

 

R$ 54,72

  

DIRETORIA 

4 
MULTIPLUS(05 1444) P/F. MODULAR - 
625x625mm

 

REGUA LED INCLUSO 4000K/220

 

R$ 629,99

 

R$ 2.519,96

  

ESCADA 

4 PLAFON UB 225x225 

 

LED INCLUSO 4000K

 

R$ 117,21

 

R$ 468,84

  

PORTA ELEVADOR 
8

 

PERFIL U 16x16 - DIFUSOR LEXAN - P/ METRO R$ 28,68

 

R$ 229,44

 

8 
FITA LED EVO 

 

6W/m 2700K IP65 - METRO 
6 W/m 12V

 

R$  42,98

 

R$ 343,84

 

1

 

DRIVER 30W BIVOLT

 

R$ 63,50

 

R$ 63,50

 

2 KIT CONECTOR 4,8W/M e 12W/M

 

R$ 27,36

 

R$ 54,72

  

PRESIDENCIA 

2 PERFIL TRACE SIMPLES - P/ METRO 
LED E DRIVER NÃO INCLUSO

 

R$ 135,31

 

R$ 270,62

 

2 FITA LED EVO 12W/m 3000K IP20 – METRO    
12 W/m 12V

 

R$ 71,22

 

R$ 142,44

 

1 DRIVER 45W 

 

BIVOLT

 

R$ 196,43

 

R$ 196,43

  

REUNIAO 

4 
PLAFON MINI VECTOR 1705 - 220V   
1x10 1003 + 1x1004- 220 
2X 3,36MT 4000K

 

R$ 629,58

 

R$ 2.518,32

  

SANCAS 
24 LAMP. LED TUBULAR T8 20W -120cm-3000K 

BIVOLT- G13 
R$ 37,52

 

R$ 900,48

 

24 TOMADINHA G13 P/T8 16/32W

 

R$ 1,78

 

R$ 42,72

  

SEC/DIRET/REUNIAO/PRES/I.S PNE 

22 EMBUTIDO MULTIPLUS 1 FOCO 

  

1X5W LAMPADA LED MR 16 
R$ 35,61

 

R$ 783,42

 

22 LAMP. LED DICROICA 4W 36° 3000KGU10- BIVOLT 
5W BIVOLT

 

R$ 22,61

 

R$ 497,42

  

SECRETARIA 

1 PENDENTE FRAME 560 - 220V  
1x10 1003-220 3000K 

R$ 498,54

 

R$ 498,54

 

1

 

PENDENTE FRAME 1100 - 220V  R$ 569,75

 

R$ 569,75
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1x10 1004-220 3000K 

 
VALOR TOTAL UNITÁRIO: R$11.264,96  

VALOR TOTAL: R$112.486,16 

  

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

    

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 1 ORÇAMENTO 2

 

ORÇAMENTO 3

 

ORÇAMENTO 4

 

PREÇO MEDIO 
TOTAL 

Aquisição e instalação de 
Luminárias para nova 
Sede do CRF/MG, 
localizada à Rua 
Rodrigues Caldas 493, 
Bairro - Santo Agostinho –
Belo Horizonte/MG - para 
compor projeto 
arquitetônico em 
andamento, conforme as 
especificações do Edital e 
seus Anexos.

  

R$ 171.159,17

 

R$ 112.486,16 R$ 147.803,90 R$ 162.469,49 R$ 148.479,68

  

2. DA ENTREGA DO OBJETO E INSTALAÇÃO  

2.1. Os produtos cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser 
entregues e instalados em até 20 (vinte) dias corridos, após a emissão da ordem 
de serviço.  

2.2. O objeto desta licitação será recebido por representante designado pelo 
CRF/MG, designado para esse fim, que atestará a conformidade da entrega e 
acompanhará todo o processo de instalação das luminárias, sendo-lhe permitida 
a assistência de terceiros.   

2.3.  Os materiais que não atenderem as exigências do Edital e do Projeto de 
Luminárias serão devolvidos para a empresa fornecedora, a qual deverá retirá-
los no local em que se encontram armazenados e promover a imediata 
substituição dos mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena da 
aplicação de penalidades previstas neste Edital.   

a) A relação da transportadora e o custo do frete são de responsabilidade do 
fornecedor e não existe valor mínimo de compra para isenção do mesmo.   

b) A entrega e instalação deverão ser realizadas na nova Sede do CRF/MG, Rua 
Rodrigues Caldas 493,  Bairro Santo Agostinho,  das 08h00min as 16h00min 
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com aviso prévio ao responsável designado pelo CRF/MG para verificação, 
recebimento e aceite do objeto.  

3. DA FISCALIZAÇÃO  

3.1. A entrega do objeto e prestação dos serviços será fiscalizada por empregado 
ou comissão de empregados designados pelo CONTRATANTE, doravante 
denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, 
toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.  

3.2. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por 
parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão de imediato, 
comunicar por escrito ao órgão de administração do CONTRATANTE, que tomará 
as providências para que se aplique as correções necessárias, sob pena de 
responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão;  

3.2..1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA 
da integral responsabilidade pelos encargos e serviços que são de sua 
competência.  

3.3. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer espécie 
de solidariedade por parte do CONTRATANTE, as obrigações de natureza fiscal, 
previdenciária, trabalhista e civil, em para prestação dos serviços durante a 
execução dos serviços.  

4. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE  

4.1. Além das disposições constantes neste Termo, a Contratada deverá atender, 
no que couber, às demais disposições constantes da Resolução nº 103/2012 do 
CSJT – Guia de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho , em especial:  

4.1.1. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial - INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares;  

4.1.2. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte 
e o armazenamento; e   

4.1.3. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
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Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).  

4.1.4. Os produtos devem apresentar menor consumo e maior eficiência 
energética dentro da categoria.  

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

5.1. A CONTRATADA deverá ter total conhecimento dos projetos, das 
especificações e da planilha orçamentária de maneira a executar todos os 
serviços corretamente e no prazo estipulado, programando rigorosamente a 
entrega e sua instalação, fornecendo o bem cotado conforme previsto neste 
Termo de Referência/Edital, obedecendo rigorosamente às especificações e 
condições estipuladas no Edital de Licitação, no Projeto de Luminárias e na 
proposta comercial.   

5.1.1. Os produtos deverão ser compatíveis com suas referências e códigos. 
Deverão ainda, serem novos e originais de fábrica.   

5.1.2. Os produtos deverão ser entregues, acondicionados em suas embalagens 
originais, lacradas de forma tecnicamente correta, contendo, no mínimo, as 
indicações da marca.   

5.1.3.  A CONTRATADA não poderá alterar a marca e o valor dos itens ofertados 
em sua proposta comercial.   

5.1.4. A alteração da marca poderá ser apreciada, mediante justificativa 
fundamentada e apresentação de amostra, pelo CONTRATANTE,   

5.1.5. O quantitativo e a marca deverão ser especificados na proposta, com os 
preços individualizados, compondo o valor do preço final.  

5.1.6. Todos os itens objetos deste edital deverão estar em conformidade com as 
especificações do CRF/MG em qualidade e quantidade. O CRF/MG poderá 
recusar aqueles cuja qualidade não satisfaça as necessidades e o padrão do 
Conselho.   

5.2.  Cumprir fielmente o que estabelece o Edital e seus Anexos;   

5.3.  Assumir inteira responsabilidade pela entrega e garantia dos produtos e 
todos os custos com fretes, tributos, seguros e quaisquer outros encargos;   

5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não 
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização ou 
acompanhamento pela Contratante;   

5.5. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, não 
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto contratual ou instrumento equivalente;   

5.6.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a entrega dos produtos objeto 
deste Edital, sem prévia expressa anuência da Contratante.   

5.7. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) 
material(s) em que verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, 
providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
contados da notificação que lhe for entregue via Correios ou via e-mail.   

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE   

6.1. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 
encontradas na entrega do Objeto;   

6.2.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma estabelecida no presente 
edital, desde que cumpridas regular e integralmente as obrigações assumidas 
pela CONTRATADA;   

6.3. Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários para o fornecimento 
do objeto.   

6.4.  Rejeitar o produto que não atenda aos requisitos constantes das 
especificações do objeto licitado.   

6.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por intermédio do(a) 
servidor por este indicado, que deverá anotar todas as ocorrências relacionadas à 
referida execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos detectados, e comunicar, antes de expirada a vigência contratual, as 
irregularidades apuradas aos superiores e aos órgãos competentes, caso haja 
necessidade de imposição de sanções, ou as medidas corretivas a serem 
adotadas se situem fora do seu âmbito de competência.  

7. DO CATÁLOGO  

7.1. A critério do pregoeiro e equipe técnica poderá ser solicitado ao licitante 
classificado em primeiro lugar catálogo dos itens licitados em um prazo de 10 dias 



 

33 

 
úteis contados de sua solicitação formal. Tal apresentação terá como objetivo a 
avaliação do cumprimento das especificações pela equipe técnica.  

7.1.1. O catálogo deverá ser enviado por email no endereço: 
licitacao@crfmg.org.br

  

ou para o endereço: Rua Urucuia 48 – Bairro Floresta – 
BH/MG – CEP: 30.150-060 no horário comercial de segunda a sexta-feira.   

7.2. Em caso de rejeição do catálogo dos itens licitados, será facultado ao 
CRF/MG convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de 
classificação, para apresentação de proposta e catálogo para verificação e 
aceitação.  

8. DA GARANTIA DOS PRODUTOS  

8.1. O prazo de garantia dos produtos deverá ser de no mínimo 12 meses, 
contados a partir do recebimento definitivo emitido pelo CRF/MG;  

8.2. Na ocasião da entrega do material, os produtos constantes do anexo I 
conforme estipulado neste Edital deverão vir acompanhados dos respectivos 
certificados de garantia;  

8.2.1. A CONTRATADA oferecerá plena garantia do perfeito funcionamento dos 
produtos ofertados, obedecidas às especificações técnicas;  

8.2.2. A CONTRATADA se encarrega, por si ou pela rede credenciada do 
fabricante, dos serviços de assistência técnica de manutenção e reparos dos 
produtos constantes do Anexo I – Termo de referência, substituindo todas as 
peças defeituosas, identificadas como tal pelos técnicos da CONTRATADA. A 
manutenção inclui, além das peças trocadas, toda a mão-de-obra necessária à 
execução dos serviços;  

8.2.3. A CONTRATADA prestará os serviços de assistência técnica, sem ônus 
para o CRF/MG, durante o período de garantia;  

8.2.4. A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção corretiva 
(por intermédio da CONTRATADA ou de sua credenciada, se for o caso) de 
acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter os materiais em 
perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CRF/MG;  

8.2.5. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os 
defeitos apresentados pelos produtos ofertados, compreendendo, nesse caso, a 
substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias.  
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8.2.6. A manutenção corretiva deverá ser realizada em dias úteis, no horário de 
expediente 08h00min as 17h00min.  

8.2.7. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contadas da solicitação efetuada;  

8.2.8. O término do atendimento, considerando a instalação das luminárias em 
perfeito estado de uso, não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, contados do 
atendimento.  

8.2.8.1. Para efeito desse item, deve considerado, ainda, o seguinte:  

8.2.8.1.1. Início do atendimento: a hora de chegada do técnico ao local onde está 
instalado o equipamento;  

8.2.8.1.2. O término do reparo do equipamento: a sua disponibilidade para uso em 
perfeitas condições.  

8.2.9. Havendo necessidade de troca do equipamento, o término do atendimento 
não poderá ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do atendimento.  

8.2.10. A CONTRATADA aplicará no equipamento, quando necessária a 
substituição, partes e peças originais, adequadas, novas, que mantenham as 
especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pelo 
CRF/MG.  

8.2.11. As peças substituídas pertencerão à CONTRATADA.  

8.2.12. Decorridos os prazos estabelecidos nas alíneas acima, sem o atendimento 
devido, fica o CRF/MG autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e 
a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato acarrete 
qualquer perda quanto à garantia dos produtos ofertados, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades previstas neste Instrumento;  

8.2.13. Caberá à Contratada trocar os produtos ofertados no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, se no período de 15 (quinze) dias corridos ocorrerem defeitos 
sistemáticos que não sejam corrigidos nos prazos definidos nesta coleta;  

8.2.14. Serão de exclusiva responsabilidade da proponente as despesas 
decorrentes do deslocamento do seu pessoal incumbido da substituição dos 
produtos ofertados, bem como das despesas relacionadas com a assistência 
técnica dentro do período de garantia.  

9. DO REAJUSTE 
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9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentação das propostas e especificações.  

10. DO PAGAMENTO   

10.1. O pagamento dar-se-á em até 10 (dez) dias, após a conclusão dos serviços 
e emissão da Nota Fiscal, acompanhada de boleto bancário, que deverão ser 
enviados para o e-mail financeiro@crfmg.org.br, e do atesto comprovando a 
efetiva entrega, instalações e montagem das luminárias, conforme especificações 
do Edital.  

10.2.  Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, a mesma será devolvida à Contratada e o pagamento 
ficará pendente até que a referida Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para CRF/MG.   

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

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

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

10.6. A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte 
da Contratada, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no 
presente Edital.   

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

11.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o CRF/MG e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de 
multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos:   

11.1.1. Cometer fraude fiscal;   
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11.1.2. Apresentar documento falso;   

11.1.3. Fizer declaração falsa;   

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;   

11.1.5. Não entregar o Objeto licitado no prazo estabelecido;   

11.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;   

11.1.7. Não mantiver a proposta.  

11.2. Para os fins do subitem 11.1.4 reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos Arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

12.1. A despesa para a aquisição do objeto desta licitação é estimada em R$ 
148.479,68 (cento e quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e 
sessenta e oito centavos) e ocorrerá às contas, proveniente da seguinte dotação 
orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento.  

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

13.2. É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto licitatório.    

Belo Horizonte/MG, 21 de agosto de 2020.       

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente do CRF/MG   
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ANEXO II   

(MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL)   

Ao 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
CRF/MG  
Ref.: PREGÃO ELETRONICO n.º 005/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 050/2020  

Prezados Senhores,  

Apresentamos nossa proposta de preço, objetivando Aquisição e instalação de 
Luminárias para nova Sede do CRF/MG, localizada à Rua Rodrigues Caldas 493 - 
Bairro - Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG, de acordo com projeto de 
Luminárias apresentado pelo CRF/MG e objeto do Edital.  

Dados do Licitante: 
Razão social:.....................................................CNPJ sob n.º:........................ 
Inscrição estadual n.º:......................... Inscrição municipal n.º......................., 
Endereço Completo: ..........................................................., Telefone: .............. 
Fax: ................. E-mail:........................  

Deverão ser adotadas todas as especificações, quantidades e 
padronizações estipuladas conforme Projeto de luminárias à disposição 
para consulta no site do CRF/MG – https://www.crfmg.org.br/Portal-
Transparencia/Pagina/8

  

Os campos abaixo deverão ser preenchidos item a item de acordo com o 
ambiente de cada pavimento com as especificações conforme abaixo:  

Obs.: Completar  todas as planilhas, por pavimento, de acordo com o 
projeto de luminárias à disposição para consulta, conforme mencionado 
acima.   

PLANILHA - 2º PAVIMENTO  

Ambiente

 

Qtde

 

Descrição

 

Fonte –
Luminica/T
CC/GGrau/L

umens 

Cor

 

Equipamento Potencia do 
sistema 

(Unidade)

 

V. 
unitário

 

V. total

 

https://www.crfmg.org.br/Portal-
Transparencia/Pagina/8
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PLANILHA - 3º PAVIMENTO  

Ambiente

 
Qtde

 
Descrição

 
Fonte –

Luminica/T
CC/GGrau/L

umens 

Cor

 
Equipamento Potencia do 

sistema 
(Unidade)

 
V. 

unitário

 
V. total

  

PLANILHA - 4º PAVIMENTO  

Ambiente

 

Qtde

 

Descrição

 

Fonte –
Luminica/T
CC/GGrau/L

umens 

Cor

 

Equipamento Potencia do 
sistema 

(Unidade)

 

V. 
unitário

 

V. total

  

PLANILHA - 5º PAVIMENTO  

Ambiente

 

Qtde

 

Descrição

 

Fonte –
Luminica/T
CC/GGrau/L

umens 

Cor

 

Equipamento Potencia do 
sistema 

(Unidade)

 

V. 
unitário

 

V. total

   

Valor Total Global – R$  

Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 
60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

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

_____________________ , ______ de ______________ de ________. 
___________________________________ 
[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa]   

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado. 


