
  
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 001/2021  

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº. 018/2021   

Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO do item”. 
Modo de Disputa: ABERTO 
Data da Sessão: 21/10/2021 
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 082, de 07 de 
outubro de 2020, com sede à Rua Rodrigues Caldas, 493 – Bairro Santo Agostinho 
– CEP 30.190-120, em Belo Horizonte - MG, realizará licitação, na modalidade de 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do tipo menor preço 
do item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006,  aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

1. DO OBJETO:  

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de Serviço de Locação de 26 
(vinte seis) tablets de uso corporativo para serem utilizados pelos fiscais da 
Gerência de Fiscalização, Orientação e Ética do CRF/MG, pelo período de 24 
(vinte quatro) meses, conforme especificação e demais condições peculiares 
constante do Anexo I, parte integrante do presente Edital, sob o regime de 
fornecimento integral.   

1.2. Os   deverão atender aos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos 
no objeto, em conformidade com a legislação específica aplicável e o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), sendo que os materiais/serviços 
considerados inadequados ou que não atenderem às exigibilidades, não será 
aceito, e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso, até sua regularização de 
forma integral.  
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1.3. Entende-se por material/serviço inadequado, aquele que apresentar-se: com 
inferior qualidade, fora das determinações legais, em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência, diferentes do exigido e 
ofertado.   

1.4. Quaisquer divergências existentes entre a descrição do objeto deste Edital e o 
descritivo do objeto disposto no site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
prevalecerá a descrição deste Edital.  

1.5. O edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet nos endereços 
eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br; https://www.crfmg.org.br/Portal-
Transparencia/Pagina/8/45.  

2. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA  

2.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO do item, considerando o 
valor mensal, observada às especificações técnicas e condições definidas neste 
Edital e seus anexos.   

2.2. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL E INTERVALO MINÍMO ENTRE LANCES  

2.3. Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que se inicia com a 
apresentação de lances sucessivos com duração de dez minutos, e após, com 
prorrogação automática pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão publica.  

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

3.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente 
edital, desde que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data 
fixada para a abertura da sessão pública do certame.   

3.2. A impugnação poderá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crfmg.org.br, até as 17h00min, no horário oficial de Brasília-DF.   

3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias 
úteis contados da data de recebimento da impugnação.   

3.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas.   

3.5. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
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para o endereço eletrônico licitacao@crfmg.org.br, até as 17h00min, no horário 
oficial de Brasília-DF.   

3.6. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos 
de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento 
do pedido.   

3.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.  

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO   

4.1. Poderão participar desta licitação todos os interessados que preencham as 
condições exigidas neste edital e que estejam cadastradas no SICAF.   

4.1.1. As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar 
do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação 
de acordo com as orientações que seguem no link: 
www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf até o terceiro dia útil a data do 
recebimento das propostas.   

4.1.2. A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de 
consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.   

4.1.3. As empresas que se enquadrarem como Micro Empresas ou Empresas de 
Pequeno Porte, poderão utilizar os benefícios concedidos pela Lei Complementar 
123/2006 e suas alterações, ficando sob sua responsabilidade a comprovação para 
tal (anexo II).   

4.2. Será vedada a participação de:   

4.2.1. Empresas que estejam proibidas de participar de licitações e celebrar 
contratos administrativos, na forma da legislação vigente;   

4.2.2. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente;  

4.2.3. Empresas enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores; ou ainda,   

4.2.4. Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de 
dissolução ou liquidação.   

4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.  
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4.2.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2017 – TCU – Plenário).  

4.3. Como requisito para participação nesta licitação, o licitante assinalará “sim” ou 
“não”, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:   

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49;   

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos;   

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 
proposta apresentada está em conformidade com as exigências do edital;   

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

4.3.5. Que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menores de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;   

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;   

4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal.  

5. DO CREDENCIAMENTO   

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados em participar da licitação na modalidade 
Pregão, em sua forma eletrônica.   

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP - Brasil.   

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da 
proponente ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.   

5.4. O licitante se responsabilizará exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
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excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.   

5.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pelas 
informações, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.   

5.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação.   

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO   

6.1. 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.   

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

6.3.  Os licitantes que estiverem em situação regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF poderão deixar de apresentar os documentos 
referentes à HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA, REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA.  

6.3.1. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio também poderá consultar os 
sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com 
alguma documentação vencida junto ao SICAF, conforme determinado no § 3º do 
art. 43 do decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.  

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

6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.   

6.6. Os preços e os itens propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto.   



  
6.7. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar 
rigorosamente a descrição do item e considerar as condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto 
cotado, informando marca/modelo quando for o caso, em campo próprio do 
sistema, preço unitário do item, com até duas casas decimais após a vírgula.   

6.8. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data da sessão pública do Pregão.   

6.9. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com impostos, taxas, 
tributos, seguros e todos os demais encargos e despesas necessários à prestação 
dos serviços, objeto da presente licitação, sendo que a proponente será 
responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao 
objeto cotado.   

6.10. É de competência de o 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.   

6.11. 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.  

6.12. 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. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
E FORMULAÇÃO DE 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. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no edital e Termo de Referência.   

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.   

7.2.2. A desclassificação deverá ser fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.   

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



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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva/lances, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro.   

7.5.1. O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL MENSAL DO 
ITEM.  

7.5.2. O intervalo mínimo de diferença de valores é de R$ 10,00 (dez reais) entre 
os lances, o qual incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão publica.   

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

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

7.8. 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 
duração de dez minutos, prorrogado automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão publica.   

7.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos 
e, ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

7.8.2. Não havendo novos lances na forma estabelecida, a sessão publica será 
encerrada automaticamente.   

7.8.3. Encerrada a sessão publica sem prorrogação automática, o pregoeiro poderá 
auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de 
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.   

7.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 
anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser 
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.   

7.9.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 
próprio do sistema.  



  
7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.   

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.   

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva/lances do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes, sendo que os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados.   

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.   

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta.   

7.15. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação.   

7.16. Poderá haver empate entre propostas iguais ou entre lances finais do modo 
de disputa aberto.   

7.16.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será o previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93.   

7.16.2. Caso o empate persista, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas.   

7.17.  Com o intuito de oportunizar às MPEs o oferecimento de novo lance inferior 
ao da melhor classificada, o sistema COMPRASNET, automaticamente 
assegurará, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte classificadas dentro da margem de 
empate ficto.   

a) Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores às propostas de empresas não preferenciais, 
mais bem classificadas.   

7.17.1. Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve grande 
empresa como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as MPEs 
cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à 
oferta vencedora.  



  
7.17.2. Para cada item, o sistema enviará mensagem pública, via chat, convocando 
o fornecedor ME/EPP melhor classificado (dentro da regra dos 5% (cinco por 
cento)) a enviar um lance final que deverá ser inferior ao lance vencedor, no prazo 
de até 5 (cinco) minutos, cronometrados a partir da hora do envio da mensagem de 
convocação dada pelo sistema.   

7.17.3. Caso o primeiro fornecedor ME/EPP convocado não oferte lance no tempo 
estipulado (5 (cinco) minutos) ou opte pela desistência, o sistema convocará o 
próximo fornecedor ME/EPP aplicável à regra dos 5% (cinco por cento), e assim 
sucessivamente.   

7.17.4. Se nenhuma das ME/EPP apresentar lance inferior ao vencedor ou todas 
desistirem, ficará mantida a empresa vencedora inicial e o item será encerrado 
automaticamente.  

7.18. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 
aberto.   

7.19. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 
conforme regulamento.  

7.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a 
preferência sucessivamente, aos bens produzidos: 
a) No país. 
b) Por empresas brasileiras. 
c) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
país. 
d) Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

7.20.1. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.21. Encerrada a etapa de envio 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.   

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



  
7.21.2. 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.   

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA   

8.1. Encerrada a etapa de lances/negociação, o Pregoeiro convocará o licitante 
detentor da melhor oferta, para que este anexe no sistema COMPRASNET a 
proposta de preços ajustada, em conformidade com o último lance ofertado.   

8.2. O Pregoeiro fará uso da ferramenta “convocar anexo”, devendo o licitante 
anexar o documento utilizando o link “anexar” disponível apenas para o licitante 
vencedor.   

8.3. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços ajustada, num prazo de 02 
(duas) horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8:30h às 
16h30min, contados da convocação.   

8.4. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta 
ajustada por meio do e-mail licitacao@crfmg.org.br.   

8.4.1. O responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para 
confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo.   

8.4.2. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, 
não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do 
CRF/MG quanto do licitante.   

8.5. Pelo princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 
(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, 
o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não 
aceitação da proposta.   

8.6. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá 
solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo 
justificadamente.   

8.7. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, quando apresentar preço 
final superior ao preço máximo fixado, de acordo com o Acórdão nº 1455/2018 -
TCU - Plenário, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.   



  
8.7.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços praticados em mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a serviços e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 
ou à totalidade da remuneração.   

8.8. Caso haja necessidade, o Pregoeiro poderá suspender a sessão publica, 
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.   

8.9. 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.   

8.10. 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, sendo tal ocorrência registrada em 
ata.   

8.11. Caso haja a necessidade do licitante enviar documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o mesmo será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.   

8.11.1. O Pregoeiro poderá prorrogar o prazo mediante solicitação escrita e 
justificada do licitante, desde que formulada antes do fim do prazo, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro.   

8.12. Caso a proposta ou o lance vencedor for desclassificado o Pregoeiro fará o 
exame da proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, respeitando a 
ordem de classificação.   

8.13. Encerrada a análise, bem como a aceitação da proposta, o Pregoeiro 
verificará a habilitação do licitante, observado as exigências constantes neste 
Edital.   

8.14. Da proposta de preços:   

8.14.1. A proposta de preços deverá estar de acordo com o modelo Anexo II do 
presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de 
desclassificação da mesma.   

8.14.2. Deverá conter valores/preços unitários e totais, em moeda corrente 
nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 
ou previsão inflacionária.  



  
8.14.3. Deverá conter a especificação do item, bem como a marca/modelo de 
acordo com o caso.   

8.14.4. A apresentação da proposta de preços implicará na plena aceitação das 
condições estabelecidas no presente edital e seus anexos.   

8.14.5. O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados da data estipulada para a abertura da presente licitação, conforme 
previsto no art. 6º da Lei 10.520/02.   

8.14.6. O valor/preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional 
com até duas casas decimais (0,00).   

8.14.7. A proposta de preços apresentada deverá refletir preços equivalentes aos 
praticados em mercado no dia de sua apresentação.   

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. 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 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.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).  

9.1.3. Cadastro Nacional 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, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU: 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:)  

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

9.1.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará na 
inabilitação da licitante.  

9.2. Os documentos para a habilitação são os indicados a seguir: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:


  
9.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
para as sociedades comerciais e empresa individual de responsabilidade limitada, 
acompanhado dos documentos referentes à eleição dos administradores, no caso 
de sociedade por ações. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de documento de posse da diretoria em exercício; Registro 
Comercial, no caso de empresa individual; Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual, no caso de MEI; Decreto de Autorização, em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país.  

9.2.2. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ.  

9.2.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 
02.10.2014.  

9.2.4. Prova de Regularidade Fiscal junto as Fazendas Estadual e Municipal.  

9.2.5. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa 
Econômica Federal.  

9.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943.  

9.2.7. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de emissão 
de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data fixada para a sessão 
pública.  

9.2.8. 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 há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta.  

9.2.8.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade.  

9.2.8.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia 
do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive com os termos de abertura e encerramento.  



  
9.2.8.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 
(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de 
seu balanço patrimonial, ou apurados mediante consulta “on line” no SICAF:  

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

SG = Ativo Total 
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

LC = Ativo Circulante 
         Passivo Circulante  

9.2.8.4. A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) 
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente 
deverá comprovar que possui ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez 
por cento) do valor total estimado da contratação.  

9.2.9. Atestado de Capacidade Técnica emitida por empresa pública ou privada de 
forma que a licitante comprove já ter executado objeto semelhante ao que se 
propõe nesta licitação, devendo conter no mínimo: o período, a descrição e a 
manifestação quanto à regularidade da execução do objeto, a data de emissão do 
atestado e a clara identificação do seu emitente.  

9.2.10. Declaração de 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, e declaração de inexistência de fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, as quais serão impressas pelo Pregoeiro, em 
campo próprio do Sistema Eletrônico.  

9.3. Os licitantes que estiverem em situação regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF poderão deixar de apresentar os documentos 
referentes à HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA, REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA.  

9.3.1. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio também poderá consultar os 
sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com 
alguma documentação vencida junto ao SICAF, conforme determinado no § 3º do 
art. 43 do decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.  

9.4. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópias autenticadas 
por cartório de notas, em original com cópias para autenticação pelo Pregoeiro ou 
Equipe de Apoio, ou em publicação em órgão da imprensa oficial.  



  
9.5. Os documentos extraídos da internet deverão ter sua autenticidade verificada 
junto aos Órgãos emissores, pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.  

9.6. Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, 
ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.  

9.7. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor somente serão aceitos quando tiverem sido emitidos a menos de 180 
(cento e oitenta) dias da data de abertura do pregão.  

9.8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

9.9. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação 
em desacordo com o previsto neste título inabilitará o proponente.  

9.10. Na hipótese de microempresa e empresa de pequeno porte será adotado, 
para fins de comprovação de regularidade fiscal, o disposto nos artigos 42 e 43, da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

9.10.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma irregularidade.  

9.10.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual 
período, a critério da Administração, mediante requerimento da licitante com 
apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa.  

9.10.3. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, podendo a 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação.  

9.11. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas, poderá ser fixado o prazo de 08 
(oito) dias úteis para que apresentem nova documentação, se assim o desejarem, 
eliminadas as causas que determinaram a inabilitação.  

10. DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL E PROPOSTA   

10.1. Os documentos de habilitação, constante no item 9 deste edital e a proposta 
de preços original, caso venham a ser solicitados pelo Pregoeiro, os mesmos 
deverão ser encaminhados em original ou cópias autenticadas, dentro de envelope 



  
lacrado contendo os dados da empresa e nº da licitação, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico.   

10.1.1. Os envelopes deverão ser encaminhados para o seguinte endereço: 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS – Rua Rodrigues 
Caldas, 493 – Santo Agostinho – CEP 30.190-120 – Belo Horizonte/MG, aos 
cuidados do Setor de Licitações.   

10.2. Caso a Licitante tenha assinatura eletrônica, através da ferramenta DocuSign, 
que tem valor jurídico da certificação digital ICP-Brasil (MP nº 2.200-2), pelos 
representantes legais da licitante, não necessitarão de envio na forma física estes 
deverão ser enviados por e-mail.   

10.3. Os documentos com chancela eletrônica contida nos documentos, estes 
equivalem a via original emitida pelo Órgão, tendo em vista também a certificação 
digital ICP-Brasil contida no rodapé dos mesmos, e podem ter suas autenticidades 
confirmadas através do site do órgão competente (via internet), assim não é 
necessária a autenticação cartorária destes ou o envio na forma física estes 
deverão ser enviados por e-mail.   

10.4.  Depois de cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 
documentação de habilitação e proposta final pela proponente classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro a declarará vencedora do certame nos itens vencidos.  

10.5. Caso venha a ocorrer à inabilitação da proponente classificada em primeiro 
lugar, o Pregoeiro fará a convocação da proponente colocada em segundo lugar 
para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário observado a 
ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao 
critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá 
revogar a licitação.   

11. DOS RECURSOS   

11.1. Declarada vencedora, qualquer licitante terá o prazo de 30 (trinta) minutos 
para manifestar motivadamente e exclusivamente por meio eletrônico, em 
formulário próprio, a intenção de recorrer.  

11.2. A falta de manifestação motivada por parte do licitante quanto à intenção de 
recorrer, importará na decadência desse direito.   

11.3. Uma vez aceita a intenção de recurso, o Pregoeiro concederá o prazo de 03 
(três) dias para a apresentação das razões referentes ao recurso, ficando os 
demais licitantes intimados para, se desejarem, apresentarem as contrarrazões no 
prazo de 03 (três) dias, contados do término do prazo do recorrente, assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  



  
11.4. Tanto os recursos quanto as contrarrazões deverão ser manifestados 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br.   

11.5. Os recursos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.   

11.6. Findo os prazos para interpor os recursos e as contrarrazões, o Pregoeiro 
terá até 05 (cinco) dias para:   

11.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando este foi interposto sem 
motivação ou ainda fora do prazo estabelecido.   

11.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão.   

11.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente.   

11.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.   

11.8. Após a decisão dos recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente ADJUDICARÁ o objeto e 
HOMOLOGARÁ o procedimento licitatório para determinar a contratação.   

11.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
após, encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para 
homologação.   

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA   

12.1. Poderá haver reabertura da sessão publica quando:   

12.1.1. 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.   

12.1.2. 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.   

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

http://www.comprasgovernamentais.gov.br


  
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico, chat ou e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório.   

12.2.2. A convocação feita via e-mail se dará de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados.   

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   

13.1. Constatado o atendimento das exigências constantes no presente Edital, o 
licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.   

13.1.1. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não atenda às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a documentação do segundo licitante 
classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de 
uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo 
proponente/licitante declarado vencedor, adjudicando o objeto da licitação a seu 
favor.   

13.2. A autoridade competente homologará a licitação após a mesma ter sido 
adjudicada ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.   

13.2.1. No caso de recurso, a autoridade competente adjudicará e homologará o 
procedimento.   

13.3. A homologação da presente licitação não obriga o CRF/MG à adquirir o 
objeto licitado.   

14. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

14.1. O pagamento poderá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a 
prestação dos serviços e envio eletrônico da respectiva Nota fiscal/fatura e boleto 
no mínimo 05 dias antes do vencimento e conter em seu corpo a descrição dos 
serviços prestados detalhados, valor unitário e total.  

14.2. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena do não pagamento até o cumprimento 
do presente objeto.   

14.3. O CONTRATANTE fará as retenções dos impostos federais de acordo com a 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012 e suas alterações.   

14.4. Havendo erro na Nota Fiscal/fatura e boleto ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRADADA, e o pagamento ficará 
pendente até que ela 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 a CONTRATANTE.   

14.5. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação 
correrão por conta do recurso da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos.   

15. DO VALOR ESTIMADO   

15.1. O valor máximo aceitável estimado da presente licitação importa em R$ 
3.698,44 (três mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro 
centavos) mensal e R$ 88.762,56 (oitenta e oito mil setecentos e sessenta e 
dois reais e cinquenta e seis centavos) bienal.   

16. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS   

16.1. O valor convencionado para pagamento ficará irreajustável por 24 (vinte e 
quatro) meses, conforme termo de referência anexo I e proposta de preços anexos 
II deste edital. Poderá haver prorrogação após este período, se assim for da 
vontade das partes em conformidade com o estabelecido na Lei 8.666/93, artigo 57 
inciso IV.  

16.2. Havendo prorrogação, utilizar-se-á base na variação pro-rata-die do 
INPC/IBGE (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento 
até a data da efetiva liquidação.  

16.3. Caso haja reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada e 
concordância do Contratante.  

17. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO   

17.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consolidam-se ao contrato, cuja 
minuta consta como Anexo III deste Edital.   

17.2. O Contrato administrativo será assinado pelas partes de forma eletrônica, 
conforme medida provisória 2.200/2001 e Lei 14.063/20, devendo o CRF/MG 
encaminhar link para assinatura diretamente no endereço de e-mail disponibilizado 
pela proponente na fase da habilitação. O responsável legal terá o prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para assinatura do Contrato. Caso não receba o link no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, a LICITANTE VENCEDORA deverá solicitar ao CRF/MG o 
encaminhamento do mesmo através do email: contratos@crfmg.org.br

 

ou contato 
pelo tel.: (31)3218-1034.  

17.3. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal/diretor, sócio e/ou 
procurador da LICITANTE VENCEDORA, conforme documentos apresentados na 
fase de habilitação mediante apresentação do contrato social ou procuração 



  
quando nomeado um procurador, bem como cédula de identidade do 
representante.   

17.4. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo representante da LICITANTE VENCEDORA, 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
LICITADOR.   

17.5. Na assinatura do contrato ou aceite da nota de empenho será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 
mantidas pela LICITANTE VENCEDORA durante a vigência do contrato.  

17.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou aceitar a 
nota de empenho, o LICITADOR, sem prejuízo da aplicação das sanções das 
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita 
a negociação, assinar o contrato ou instrumento equivalente.  

18. DA VIGÊNCIA   

18.1. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se assim for da vontade 
das partes em conformidade com o estabelecido na Lei 8.666/93, artigo 57 inciso 
IV.   

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. Ficará impedida de participar de licitação e de contratar com a Administração 
e, se for o caso, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais 
cominações legal garantida a defesa prévia, a licitante que, dentro do prazo de 
validade de sua proposta:  

19.1.1. Não mantiver sua proposta pelo prazo de validade da mesma, não podendo 
ser inferior a 60 (sessenta) dias;  

19.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa;  

19.1.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

19.1.4. Falhar ou fraudar na execução do objeto licitado;  

19.1.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 



  
19.2. Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, 
a licitante vencedora que descumprir as condições deste edital e seus anexos, 
garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo do 
disposto no item 19.1:  

19.2.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a administração, poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

19.2.1.1. Advertência;  

19.2.1.2. Multa  

19.2.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

19.2.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
subcláusula 19.2.1.3.  

19.3. A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.  

19.4. Os atos administrativos de aplicação de sanções, bem como a rescisão 
contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União e 
registrados no SICAF.  

19.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor 
por eventuais perdas e/ou danos causados à Administração.  

19.6. No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da data da intimação para pagamento, a importância poderá ser 
descontada de pagamentos pendentes, comprovando-se o depósito perante a 
Administração, ou ainda cobrada judicialmente, acrescida de juros moratórios de 
1% (um por cento).  

20. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO   

20.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por 
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por 
escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos 
recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.   



  
20.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento licitatório somente 
resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.   

20.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento licitatório, a 
autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.   

20.4. A nulidade do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar pela 
Administração.   

20.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os 
já produzidos.   

20.6. Nenhum ato será declarado nulo caso o vício não resulte prejuízo ao 
interesse público ou aos demais interessados.   

21. FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO   

21.1. Após a homologação por parte da autoridade competente, e recebimento do 
contrato assinado e publicado, o CRF/MG, poderá proceder à emissão de Ordem 
de Fornecimento ou outro instrumento equivalente em nome da LICITANTE 
VENCEDORA, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus 
Anexos, na legislação vigente, e na proposta da adjudicatária, relacionando-se o 
objeto e suas quantidades, bem como os respectivos preços unitários e totais, 
devendo a entrega ser efetuada conforme consta do presente edital. Quando da 
entrega do objeto por parte da LICITANTE VENCEDORA, esta deverá emitir a nota 
fiscal em favor do CRF/MG.   

21.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá fazer a entrega dos Tablets em até 30 
(trinta) dias corridos a partir da assinatura do contrato, no endereço indicado 
abaixo, para aprovação, acompanhados de todos os acessórios para seu pleno 
funcionamento.   

21.2.1. Se, após o recebimento, for constatado que os Tablets foram entregues em 
desacordo com a proposta, com defeito, fora das especificações deste Termo de 
Referência ou incompleto, a LICITANTE VENCEDORA será notificada para efetuar 
a troca do(s) aparelho(s) em um prazo de 10 (dez) dias corridos.   

21.2. O Local de entrega será na Sede do CRF/MG – Rua Rodrigues Caldas, 493 – 
Bairro Santo Agostinho – CEP 30.190-120, em Belo Horizonte – MG – Setor de 
Tecnologia da Informação.   

21.3. Os serviços deverão ser prestados durante a vigência do contrato.   

21.4. A LICITANTE VENCEDORA deverá entregar/prestar os serviços de acordo 
com a proposta.  



  
21.5. A não entrega do objeto no prazo estabelecido, implicará nas sanções e 
penalidades previstas neste edital e nas cabíveis previstas na Lei nº 8.666/93.   

21.6. O horário para entrega será das 08:30h às 16:30h, em dias úteis, de segunda 
à sexta-feira, no endereço citado no item 21.2;   

22. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA   

22.1. O objeto contratado deverá ser entregue de acordo com as especificações 
deste Edital, Termo de Referência e proposta, e serão recebidos pelo setor de 
Tecnologia da Informação, que realizará as conferências necessárias, para o 
cumprimento do objeto.   

22.2. Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, A LICITANTE 
VENCEDORA estará sujeita a sanções administrativas, sendo que o(s) 
serviço(s)/item(s) substituído passará pelo mesmo processo de verificação 
observado na primeira entrega.   

22.3. Caberá a LICITANTE VENCEDORA arcar com os custos diretos e indiretos 
da entrega do(s) serviço(s)/item(s) a ser(em) substituído(s).   

22.4. O CRF/MG reserva-se o direito de impugnar o(s) serviço(s)/item(s) 
entregue(s), se esse(s) não estiver(em) de acordo com as especificações técnicas 
deste Edital, proposta e Termo de Referência.   

22.5. Os serviços que não estiverem estritamente de acordo com a proposta serão 
recusados, sob pena de aplicações das penalidades e sanções previstas no edital.   

22.6. Os serviços deverão ser fornecidos pela LICITANTE VENCEDORA de acordo 
com o presente Edital, Termo de Referência e proposta.   

22.7. A LICITANTE VENCEDORA ficará obrigada a refazer, às suas expensas, os 
serviços que vierem a ser recusados, sendo que o ato do recebimento não 
importará na aceitação.   

22.8. Independentemente da aceitação, a LICITANTE VENCEDORA garantirá a 
qualidade de cada serviço, obrigando-se a refazer aquele que apresentar qualquer 
irregularidade.   

23. DA FISCALIZAÇÃO   

23.1. Não obstante o fato de a LICITANTE VENCEDORA ser a única responsável 
pelo fornecimento dos serviços, objeto desta licitação, a Administração, através de 
seus servidores designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercerá a mais ampla e completa fiscalização aos referidos serviços.  



  
23.2.  A fiscalização exercerá amplo e rigoroso controle particularmente em relação 
à qualidade dos serviços licitados/entregues, a fim de possibilitar a aplicação das 
penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.   

23.3. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto da presente licitação, deverão ser 
registradas pelo CRF/MG, através de seus prepostos no Livro de Ocorrências, 
produzindo esses, registros de direito.   

24. DA RESCISÃO DO CONTRATO   

24.1. O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arrolados nos artigos 77 e 78 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.   

25. DAS ALTERAÇÕES   

25.1. As alterações do presente instrumento somente se tornarão válidas quando 
efetuadas através de Termo Aditivo, que passará a fazer parte do presente, nos 
termos do Art. 65 § 1º da Lei 8666/93 e suas alterações   

25.2. Para pedido de aditivo de prazo (quando necessário), deverá ser solicitado 
juntamente com justificativa plausível para apreciação, antes do vencimento do 
prazo.   

26. DOS DEVERES DA LICITANTE VENCEDORA   

26.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações da LICITANTE VENCEDORA:   

26.2.1. Entregar os Tablets ao CRF/MG em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local definidos neste Termo de Referência, incluindo todos 
os acessórios necessários à sua plena utilização.   

26.2.2.  Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão 
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.   

26.2.3. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando os 
serviços com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos.   

26.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o 
objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.   

26.2.5. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 



  
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir na execução do objeto.  

27. DOS DEVERES DO CRF/MG:   

27.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações do CRF/MG:   

a) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos serviços/itens;  
b) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela LICITANTE 
VENCEDORA, relacionados com o objeto pactuado;  
c) Comunicar, por escrito ou outro meio hábil, à LICITANTE VENCEDORA, 
quaisquer irregularidades verificadas no fornecimento do objeto, solicitando a 
substituição dos serviços/itens que não esteja de acordo com as especificações 
deste edital, proposta e Termo de Referência;  
d) Estando os serviços/itens de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada, o CRF/MG efetuará o pagamento nas condições, preços e 
prazos pactuados neste edital/Termo de Referência;  
e) O CRF/MG deverá acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a 
LICITANTE VENCEDORA tome as providências necessárias para regularização do 
fornecimento, sob pena de sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 e 
demais cominações legais;  
f) Comunicar, por escrito ou outro meio hábil, à LICITANTE VENCEDORA o não-
recebimento dos serviços/itens apontando as razões, quando for o caso, da(s) 
sua(s) não-adequação(ões) aos termos contratuais;  
g) Proporcionar as condições para que a LICITANTE VENCEDORA possa cumprir 
as obrigações pactuadas.   

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

28.1. O resultado e demais atos da presente licitação será divulgado no Diário 
Oficial da União bem como no Portal de Transparência do CRF/MG através do 
endereço eletrônico https://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/8/45.   

28.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação 
não viole a lei e não comprometa o interesse da Administração, bem como a 
finalidade e a segurança da contratação.   

28.3. O sistema Comprasnet disponibilizará campo próprio para o Pregoeiro e os 
licitantes trocarem mensagens.   

28.4. Quando as(os) proponentes forem intimadas para prestar quaisquer 
esclarecimentos adicionais, os mesmos deverão fazê-lo no prazo determinado pelo 
Pregoeiro.   

https://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/8/45


  
28.5. O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do art. 
43, da Lei n.º 8.666/93, se reserva o direito de promover qualquer diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.   

28.6. O Pregoeiro poderá absolver erros formais ou simples omissões em 
quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, 
desde que estes sejam irrelevantes e não firam o entendimento da proposta e o ato 
não acarrete violação aos princípios básicos da licitação, e, não gerem a majoração 
do preço proposto.   

28.7. Os licitantes/participantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases 
do certame e as operações no sistema eletrônico, inclusive as mensagens via chat, 
sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua 
desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos documentos 
solicitados nos prazos previstos.   

28.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.   

28.9. A homologação desta licitação não implicará direito às contratações.   

28.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início 
e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em 
dia de expediente normais CRF/MG, exceto quando explicitamente disposto em 
contrário.   

28.11. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por 
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por 
escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos 
recursos quanto à concessão de prazo para contraditório, sem que caiba aos 
licitantes direito à indenização.   

28.12. A anulação do processo licitatório induz a anulação do Contrato, ressalvado 
o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.   

28.13. O resultado da presente licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET 
através do site http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível no 
portal transparência do site do CRF/MG.   

28.14. Caso haja alteração do presente edital no curso do prazo estabelecido para 
a abertura e julgamento do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (art. 21, § 
4o da Lei 8.666/93).   

http://www.comprasgovernamentais.gov.br


  
28.15. É obrigação dos participantes, observar e acompanhar rigorosamente os 
editais, todas as fases do certame e comunicados oficiais divulgados, bem como ler 
e interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador por 
interpretações errôneas ou inobservâncias.   

28.16. É obrigação dos participantes, indicarem ao Pregoeiro todos os meios de 
contato, tipo telefone e e-mail, para comunicação, devendo manter os dados 
devidamente atualizados durante todo o decurso do processo licitatório.   

28.16.1. Será de responsabilidade dos participantes o retorno imediato de todos os 
atos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo 
qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.   

28.16.2. O Pregoeiro não será responsável por e-mails que, por qualquer motivo, 
não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do 
CRF/MG quanto do emissor.   

28.17. O participante deverá acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, 
sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem enviada/emitida pelo Sistema ou de sua 
desconexão.   

28.18. Caso o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro durante a etapa de 
lances da sessão pública, e se permanecer acessível aos participantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.   

28.18.1. Caso a desconexão do Pregoeiro permanecer por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa, e só poderá ser reiniciada após 
decorrido o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, após a comunicação do fato 
aos licitantes participantes em campo próprio no sistema eletrônico.   

28.19. Quando a fase de lances ultrapassarem o horário de expediente, a sessão 
será suspensa, retornando no horário informado pelo Pregoeiro no chat.   

28.20. Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo 
indisponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do referido 
certame na data e horário marcado, a sessão pública será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste 
Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.   

28.21. Na hipótese da necessidade de suspender a 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 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata.   



  
28.22. Até a assinatura do Contrato ou outro instrumento equivalente, poderá a 
LICITANTE VENCEDORA ser excluída da licitação, sem direito à indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver 
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou 
posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa.   

28.23. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições 
apresentadas pelas proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os 
termos deste Edital e dos documentos que o integram.   

28.24. A LICITANTE VENCEDORA assumirá integral responsabilidade pelos danos 
que causar ao CRF/MG, por si ou seus sucessores e representantes, na execução 
do objeto da presente licitação, isentando o CRF/MG de qualquer reclamação que 
possa surgir em decorrência dos mesmos.   

28.25. É obrigação de a LICITANTE VENCEDORA manter durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   

28.26. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelecida pela 
Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 e Decreto 7.404/2010, que tornou obrigatória a 
implementação dos sistemas de logística reversa para pneus; pilhas e baterias; 
embalagens e resíduos de agrotóxicos; lâmpadas fluorescentes, de mercúrio e 
vapor sódio; óleos lubrificantes automotivos; peças e itens eletrônicos e de 
informática; e eletrodomésticos, deverá a LICITANTE VENCEDORA receber de 
volta seus produtos já usados dando destinação na forma da lei.   

28.27. O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é 
o da Seção Judiciária de Belo Horizonte - MG – Justiça Federal, com renúncia 
prévia e expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   

28.28. Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação, jurisprudência e 
doutrina aplicáveis, e dos princípios gerais de direito.   

29. DOS ANEXOS   

29.1. Integram o presente Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:   

29.1.1. Anexo I – Termo de Referência;   

29.1.2. Anexo II - Modelo de Proposta;   

29.1.3. Anexo III - Minuta do Contrato;    



  
Belo Horizonte/MG, 21 de setembro de 2021       

Júnia Célia de Medeiros 
Presidente do CRF/MG                                       



  
ANEXO I   

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO  

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de Serviço de locação de 26 
(vinte seis) tablets de uso corporativo para serem utilizados pelos fiscais da 
Gerência de Fiscalização, Orientação e Ética do CRF/MG, pelo período de 24 
(vinte quatro) meses, conforme especificação e demais condições peculiares 
constante do Anexo I, parte integrante do presente Edital, sob o regime de 
fornecimento integral.  

2. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO  

2.1. A locação de tablets tem como objetivo  atender à necessidade da Gerência de 
Fiscalização do CRF/MG quanto à atividade de fiscalização móvel, após análise 
criteriosa do pedido, padronizações anteriormente estabelecidas, para efeitos de 
gerenciamento, suporte, integração, compatibilidade e desempenho.  

3. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO TABLET   

ITEM: 26 TABLETS PARA LOCAÇÃO  

CATMAT: 27448  

Característica Descrição Requisito(s)* 

Conexão Wi-Fi (802. a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, 
VHT80) + 4G/3G/2G 

TDD LTE/FDD LTE/UMTS/GSM 

Mínimo 

Plataforma Android 9.0 Mínimo 
Processador Octa Core, 2 processadores:  

1.8 Ghz Dual-Core ARM Cortex-
A73 

1.6 Ghz Hexa-Core ARM Cortex-
A53

 

Mínimo 

Processador Gráfico ARM Mali-G71 MP2 Mínimo 
Memória interna LPDDR4X de 3 GB Mínimo 
Armazenamento interno 32 GB (21 GB disponíveis) 

eMMC 5.1 
Mínimo 

Armazenamento externo Até 512 GB microSD, microSDXC Mínimo 
Touch Screen Multitoque capacitivo Exato 
Telefone  Contém 
Cartão SIM 1 slot (SIM único) 

nano SIM (4FF) 
Contém 

GPS A-GPS, GeoTagging, GLONASS, Mínimo 



  
GALILEO, BeiDou 

Bluetooth 5.0 + A2DP / LE Mínimo 
Entrada USB USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-

Go 
Contém 

Slot microSD Dedicado Exato 
Entrada para fone de ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão 

P2) 
Exato 

Câmera Frontal 5MP Mínimo 
Câmera Traseira

 

8MP

 

Mínimo

 

Caneta Touch Embutida no corpo do tablet, 
certificação IP6, características 

físicas: 2,8 gramas e ponta de 0,7 
mm, com elastômetro 

Exato 

Cor Preto Exato 
Rotação Automática  Contém 
Formato reprodução áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, 

WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, 
MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, 

RTTTL, RTX, OTA 

Mínimo 

Formato Reprodução Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, 
AVI, FLV, MKV, WEBM 

Mínimo 

Resolução Gravação Vídeo FHD (1920 x 1080) @30fps Mínimo 
Resolução Reprodução 
Vídeo 

UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Mínimo 

Carregador Bivolt Exato 
Tela 8.0 ‘’ LCD TFT IPS 1200x1920 

pixels 
Exato 

Altura 8,9 mm Aproximado 
Largura 122,4 cm Aproximado 
Comprimento

 

201,5 cm

 

Aproximado

 

Peso 325 g Aproximado 
Película protetora de tela, 
instalada  

Contém 

Capa de Proteção  Contém 
Fone de ouvido  Contém 
Bateria 4200Mh Mínimo 
Sistema de segurança em 
caso de furto/roubo 

Software Contém 

Bloqueio de aplicativos e 
configurações 

Software Contém 

 

3.1. Equipamento de referência ou similar: Tablet Galaxy Tab A8'' S Pen - 
Samsung SM-P205NZKPZTO  

4. Requisitos: Os requisitos indicam a obrigatoriedade de existência do item da 
seguinte forma:  

 

Contém: Apenas deve conter o item, independente de sua especificação. 



   
Mínimo: Deve conter o item em sua descrição mínima, ou seja, o item 
fornecido poderá ser igual ou superior ao especificado. 

 
Aproximado: Deve conter o item com características idênticas ou próximas 
às descritas. 

 

Exato: Deve conter o item exatamente como descrito.  

Para efeito de fornecimento do item:   

I - Todos os equipamentos a serem locados deverão ser novos, de primeiro uso, 
não recondicionados e/ou remanufaturados e possuir garantia de fábrica por defeito 
de fabricação durante o período de 12 (doze) meses.  

II - A empresa locadora deverá disponibilizar 5% de equipamentos para back-up, 
sem custo no valor mensal, para possibilitar a substituição imediata em casos de 
necessidade de manutenção, perda ou roubo.   

III – A empresa locadora deverá prestar o serviço de outsourcing com manutenção 
total dos equipamentos sem custo adicional ao CRF/MG durante o período do 
contrato. Somente nos casos de danos causados por mau uso, detectado em 
análise detalhada em parecer técnico, que os custos com a reposição de peças 
serão repassados para o CRF/MG, mediante a aprovação prévia de orçamento. O 
serviço deverá contemplar a troca/manutenção/reparação e incluir substituição de 
tela em caso de quebra de LCD.  

IV – O prazo máximo de manutenção dos equipamentos enviados pelo CRF/MG à 
empresa locadora será de 10 (dez) dias úteis.  

V – Em caso de roubo, furto, extravio ou não devolução de equipamentos por 
colaboradores desligados do CRF/MG a empresa locadora deverá ter sistema de 
segurança que permita a identificação da linha inserida no equipamento a cada 
troca de simcard, além de permitir o bloqueio remoto da utilização do aparelho e 
bloqueio de aplicações.  

VI - A empresa locadora, em caso de renovação do contrato por um novo período 
de 24 meses, deverá efetuar a troca dos tablets, por novos, de mesma 
especificação técnica, de primeiro uso, não recondicionados e/ou remanufaturados 
e que possuam garantia de fábrica por defeito de fabricação durante o período de 
12 (doze) meses.  

5. DA VIGÊNCIA  

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se assim for da vontade 
das partes em conformidade com o estabelecido na Lei 8.666/93, artigo 57 inciso 
IV.   



  
6. ESTIMATIVA DE CUSTOS  

VALOR MÉDIO MENSAL PARA LOCAÇÃO - CONTRATO DE 24 MESES 

ITEM

 
DESCRIÇÃO 
– Anexo I – 

item 3 
QTD FORNECEDOR 

1 
FORNECEDOR 

2 
FORNECEDOR 

3 
FORNECEDOR 

4 
MÉDIA 
MÊS TOTAL 

1 Tablet de uso 
corporativo 26 3.925,74 3.640,00 2.808,00 4.420,00 3.698,44

 

88.762,56

  

7. LOCAL PARA ENTREGA E/OU EXECUÇÃO  

7.1. O Local de entrega será na Sede do CRF/MG – Rua Rodrigues Caldas, 493 – 
Bairro Santo Agostinho – CEP 30.190-120, em Belo Horizonte – MG – Setor de 
Tecnologia da Informação.   

7.2. Horário para entrega: A entrega deverá ser no horário das 08:30h às 16:30h, 
em dias úteis, de segunda à sexta-feira, na Sede do CRF/MG no setor de 
Tecnologia da Informação.   

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

8.1. O serviço/item deverá ser entregue de acordo com as especificações deste 
Termo de Referência e serão recebidos pelo Setor de  Tecnologia da Informação, 
que realizará as conferências necessárias, para o cumprimento do objeto.  

8.2. Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, a LICITANTE 
VENCEDORA estará sujeito a sanções administrativas, sendo que o(s) 
serviço(s)/item(s) substituído passará pelo mesmo processo de verificação 
observado na primeira entrega;  

8.3. Caberá a LICITANTE VENCEDORA arcar com os custos diretos e indiretos da 
entrega do(s) serviço(s)/item(s) a ser(em) substituído(s);  

8.4. O CRF/MG reserva-se o direito de impugnar o(s) serviço(s)/item(s) 
entregue(s), se esse(s) não estiver(em) de acordo com as especificações técnicas 
deste Termo de Referência;  

9. GARANTIA CONTRATUAL  

9.1. Os Tablets que não estiverem estritamente de acordo com a proposta serão 
recusados, sob pena de aplicações das penalidades e sanções previstas no edital.  

9.2. Os Tablets serão recebidos pelo setor já indicado neste Termo de Referência, 
que realizará as conferências necessárias, para o cumprimento do objeto.  

9.3. Os Tablets deverão ser fornecidos pela LICITANTE VENCEDORA, de acordo 
com o presente Termo de Referência, a qual ficará obrigada a refazer, às suas 



  
expensas, os serviços que vierem a ser recusados, sendo que o ato do 
recebimento não importará na aceitação.  

10. FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO   

10.1. Após a homologação por parte da autoridade competente, e recebimento do 
contrato assinado e publicado, o CRF/MG, poderá proceder à emissão de Ordem 
de Fornecimento ou outro instrumento equivalente em nome do licitante, 
observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na 
legislação vigente, e na proposta da LICITANTE VENCEDORA, relacionando-se o 
objeto e suas quantidades, bem como, os respectivos preços unitário e total, 
devendo a entrega ser efetuada conforme consta do presente edital. Quando da 
entrega do objeto por parte da LICITANTE VENCEDORA, esta deverá emitir a nota 
fiscal em favor do CRF/MG.   

10.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá fazer a entrega dos Tablets, em até 30 
(trinta) dias corridos a partir da assinatura do contrato, no endereço indicado 
abaixo, para aprovação, acompanhados de todos os acessórios para seu pleno 
funcionamento.   

10.3. Se, após o recebimento, for constatado que os Tablets foram entregues em 
desacordo com a proposta, com defeito, fora das especificações deste Termo de 
Referência ou incompleto, a LICITANTE VENCEDORA será notificada para efetuar 
a troca do(s) aparelho(s) em um prazo de 10 (dez) dias corridos.   

10.4. Os serviços deverão ser prestados durante a vigência do contrato.   

10.5. A LICITANTE VENCEDORA deverá entregar/prestar os serviços de acordo 
com a proposta.   

10.6. A não entrega do objeto no prazo estabelecido, implicará nas sanções e 
penalidades previstas neste edital e nas cabíveis previstas na Lei nº 8.666/93.   

11. DOS DEVERES DA LICITANTE VENCEDORA  

11.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações da LICITANTE VENCEDORA:  

a) Entregar os serviços/itens objeto desta licitação conforme as especificações 
constantes deste Termo de Referência, cumprindo o prazo estabelecido e 
responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos mesmos;  

b) Providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo CRF/MG, referentes às condições firmadas neste Termo de 
Referência;  



  
c) Entregar os Tablets no prazo e local estabelecidos neste Termo de Referência, 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a marca, modelo, operadora, procedência e etc;  

d) Notificar o CRF/MG, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam 
prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento;  

e) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento a ser contratado, sem prévia autorização do CRF/MG;  

f) Manter, durante a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação. A 
ausência da regularização, na forma da legislação em vigor, acarretará a 
suspensão do pagamento;  

g) No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive, frete, seguro, impostos, taxas e outras despesas que incidam ou venham 
incidir no fornecimento e entrega dos serviços/itens.  

12. DOS DEVERES DO CRF/MG  

12.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações do CRF/MG:  

a)  Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos itens;  

b)  Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela LICITANTE 
VENCEDORA, relacionados com o objeto pactuado;  

c) Comunicar, por escrito, à LICITANTE VENCEDORA, quaisquer irregularidades 
verificadas no fornecimento do objeto, solicitando a substituição dos itens que não 
esteja de acordo com as especificações deste Termo de Referência;  

d)  Estando os Tablets de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada, o CRF/MG efetuará o pagamento nas condições, preços e 
prazos pactuados neste Termo de Referência;  

e) O CRF/MG deverá acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a 
LICITANTE VENCEDORA tome as providências necessárias para regularização do 
fornecimento, sob pena de sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 e 
demais cominações legais;  

f) Comunicar, por escrito, à LICITANTE VENCEDORA o não-recebimento dos 
serviços/itens apontando as razões, quando for o caso, da(s) sua(s) não-
adequação(ões) aos termos contratuais;  



  
g) Proporcionar as condições para que a Licitante vencedora possa cumprir as 
obrigações pactuadas;  

13. DO PAGAMENTO  

13.1. O pagamento poderá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a 
prestação dos serviços e envio eletrônico da respectiva Nota fiscal/fatura e boleto 
no mínimo 05 dias antes do vencimento e conter em seu corpo a descrição dos 
serviços prestados detalhados, valor unitário e total.  

13.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena do não pagamento até o 
cumprimento do presente objeto.   

13.3. O CRF/MG fará as retenções dos impostos federais de acordo com a 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012 e suas alterações.   

13.4. Havendo erro na Nota Fiscal/fatura e boleto ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta será devolvida à LICITANTE VENCEDORA, e o 
pagamento ficará pendente até que ela 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 o 
CRF/MG.   

14. DA SUBCONTRATAÇÃO  

14.1. A LICITANTE VENCEDORA não poderá subcontratar, no todo ou em parte, o 
serviço objeto deste Contrato.  

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

15.1. Ficará impedida de participar de licitação e de contratar com a Administração 
e, se for o caso, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas neste termo e seus anexos e das demais 
cominações legal garantida a defesa prévia, a licitante que, dentro do prazo de 
validade de sua proposta:  

15.1.1. Não mantiver sua proposta pelo prazo de validade da mesma, não podendo 
ser inferior a 60 (sessenta) dias;  

15.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa;  

15.1.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  



  
15.1.4. Falhar ou fraudar na execução do objeto licitado;  

15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

15.2. Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, 
a LICITANTE VENCEDORA que descumprir as condições deste termo e seus 
anexos, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes penalidades, sem 
prejuízo do disposto no item 15.1:  

15.2.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

15.2.1.1. Advertência;  

15.2.1.2.  Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, 
por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas 
no contrato, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor global da 
contratação;  

15.2.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

15.2.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir ao CRF/MG pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
15.2.1.3;  

15.3. A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;  

15.4. Os atos administrativos de aplicação de sanções, bem como a rescisão 
contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União e 
registrados no SICAF;  

15.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor 
por eventuais perdas e/ou danos causados ao CRF/MG;  

15.6. No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da data da intimação para pagamento, a importância poderá ser 
descontada de pagamentos pendentes, comprovando-se o depósito perante ao 
CRF/MG, ou ainda cobrada judicialmente, acrescida de juros moratórios de 1% (um 
por cento).  



  
15.7. As penalidades serão registradas no Sicaf.  

16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA   

Silvio Renato Côrrea Júnior 
Setor de Tecnologia da informação     

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021    

De acordo:     

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente do CRF/MG                          



   
ANEXO II   

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL    

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n° 01/2021, Processo Licitatório nº 
018/2021 do CRF/MG, apresento nossa proposta de preço para Serviço de locação 
de 26 (vinte e seis) tablets de uso corporativo para serem utilizados pelos fiscais da 
Gerência de Fiscalização, Orientação e Ética do CRF/MG, sob o regime de 
fornecimento integral,  por um período de 24 (vinte e quatro) meses, a fim de 
atender as necessidades do CRF/MG, conforme condições, especificações e 
quantidades estabelecidas no Edital e seus anexos.   

ITEM

 

QTD ESPECIFICAÇÃO VLR 
UNITÁRIO 

VLR TOTAL 
MENSAL  

01 26 (Especificação completa, de 
acordo com o Anexo I – ITEM 3) R$ R$ 

 

Valor Total Mensal R$ 
Valor Total  Bienal (24 meses) R$ 

  

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS  

1 - Formulação dos preços com base no Edital e seus Anexos; 
2 - Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos relacionados aos 
produtos que compõe o objeto da licitação; 
3 - Condições de pagamento e faturamento, conforme Edital e seus Anexos; 
4 - Obrigatórios mencionar prazo de validade da proposta comercial (60 dias). 
5 - Obrigatórios datar a proposta comercial e Assinar  

Dados da empresa a constar na proposta comercial:  

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço (com CEP): 
E-mail: 
Telefone Fixo:  

Dados do Representante Legal que assinará a proposta comercial:  

Nome: 
CPF: 



  
Identidade: 
Cargo:  

Dados do Representante Legal que Assinará o Contrato ou outro Instrumento 
Equivalente:  

Nome: 
CPF: 
Identidade: 
Cargo:                                     



    
ANEXO III    

(MINUTA) CONTRATO Nº. _______/2021.  

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. 18/2021, MODALIDADE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2021, 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 Rodrigues Caldas, 493 – Bairro Santo 
Agostinho – CEP 30.190-120, Belo Horizonte/MG, neste ato representado pela sua 
Presidente, Farmacêutica Júnia Célia de Medeiros e pelo 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 na Lei nº. 8.666, de 21.06.93, Lei nº 
10.520 de 17 de julho de 2002, nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, aos Decretos 
nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 7.746, de 5 de junho de 2012, nº 8.538, de 6 
de outubro de 2015, nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  e 
demais legislações e normas aplicáveis, a homologação do Processo Licitatório nº. 
18/2021, Pregão Eletrônico nº. 01/2021 têm entre si justos e acordados o seguinte:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de Serviço de locação de 26 
(vinte seis) tablets de uso corporativo para serem utilizados pelos fiscais da 
Gerência de Fiscalização, Orientação e Ética do CONTRATANTE, pelo período de 
24 (vinte quatro) meses, conforme especificação e demais condições peculiares 
constante do Anexo I, parte integrante do presente Edital, sob o regime de 
fornecimento integral.  



  
CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

2.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto deste Termo de 
Referência correrão por conta do recurso da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos.  

2.2. Para efeitos obrigacionais, tanto o Pregão Eletrônico nº 001/2021 e seus 
anexos quanto a proposta adjudicada, integram o presente contrato, valendo seus 
termos e condições em tudo quanto com ele não conflitarem.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE  

3.1. O valor total para o objeto do presente contrato é de R$ ___________ 
(__________________).  

3.2. O pagamento poderá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a prestação 
dos serviços e envio eletrônico da respectiva Nota fiscal/fatura e boleto no mínimo 
05 dias antes do vencimento e conter em seu corpo a descrição dos serviços 
prestados detalhados, valor unitário e total.   

3.2.1. O pagamento está condicionado à entrega total dos itens solicitados no 
pedido. Não havendo entrega da totalidade ou irregularidade de itens, o pagamento 
só será efetivado após as devidas correções.  

3.2.2. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena do não pagamento até o cumprimento 
do presente objeto.  

3.3. O CONTRATANTE fará as retenções dos impostos federais de acordo com a 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012 e suas alterações.  

3.4. Havendo erro na Nota Fiscal/fatura e boleto ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará 
pendente até que ela 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 a CONTRATANTE.  

3.5. O valor convencionado para pagamento ficará irreajustável por 24 (vinte e 
quatro) meses, conforme termo de referência anexo I e proposta de preços anexos 
II deste edital. Poderá haver prorrogação após este período, se assim for da 
vontade das partes em conformidade com o estabelecido na Lei 8.666/93, artigo 57 
inciso IV.  



  
3.6. Havendo prorrogação, utilizar-se-á base na variação pro-rata-die do 
INPC/IBGE (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento 
até a data da efetiva liquidação.  

3.7. Caso haja reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA 
e concordância do CONTRATANTE.  

3.8. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.  

3.9. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com impostos, taxas, 
tributos, seguros e todos os demais encargos e despesas necessários à prestação 
dos serviços, objeto da presente licitação, sendo que a CONTRATADA será 
responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao 
objeto cotado.  

CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES  

4.1. As alterações do presente instrumento somente se tornarão válidas quando 
efetuadas através de Termo Aditivo, que passará a fazer parte do presente, nos 
termos do Art. 65 da Lei 8666/93 e suas alterações.  

4.2. Para pedido de aditivo de prazo (quando necessário), deverá ser solicitado 
juntamente com justificativa plausível para apreciação, antes do vencimento do 
prazo.  

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E CONDIÇÕES DE 
FORNECIMENTO   

5.1. Após a homologação por parte da autoridade competente, e recebimento do 
contrato assinado e publicado, a CONTRATANTE, poderá proceder à emissão de 
Ordem de Fornecimento ou outro instrumento equivalente em nome da 
CONTRATADA, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus 
Anexos, na legislação vigente, e na proposta da adjudicatária. Deverá relacionar o 
objeto e suas quantidades, bem como, o respectivo preço unitário e total, devendo 
a entrega ser efetuada conforme consta do presente edital.   

5.2. Quando da entrega do objeto por parte da CONTRATADA, esta deverá emitir a 
nota fiscal em favor do CONTRATANTE.   

5.3. A CONTRATADA deverá fazer a entrega dos Tablets, em até 30 (trinta) dias 
corridos a partir da assinatura do contrato, no endereço do CONTRATANTE, ou 
seja, Rua Rodrigues Caldas, 493 – CEP 30.120-190 – Bairro Santo Agostinho – em 
Belo Horizonte/MG – Setor de Tecnologia da Informação, para aprovação, 
acompanhados de todos os acessórios para seu pleno funcionamento.   



  
5.3.1. Se, após o recebimento, for constatado que os Tablets foram entregues em 
desacordo com a proposta, com defeito, fora das especificações deste Termo de 
Referência ou incompleto, a empresa CONTRATADA será notificada para efetuar a 
troca do(s) aparelho(s) em um prazo de 10 (dez) dias corridos.   

5.4. Os serviços deverão ser prestados durante a vigência do contrato.   

5.5. A não entrega dos Tablets no prazo estabelecido, implicará nas sanções e 
penalidades previstas neste edital e nas cabíveis previstas na Lei nº 8.666/93.   

5.6. O horário de entrega deverá ser das 08:30h às 16:30h, em dias úteis, de 
segunda à sexta-feira, na Sede do CONTRATANTE no endereço informado no item 
5.3;  

5.7. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE quando da 
entrega/prestação dos serviços para que a Comissão de Recebimento de Bens e 
Serviços/servidor designado possa realizar o recebimento dos mesmos, visando o 
cumprimento do objeto.   

CLÁUSULA SEXTA - DOS DEVERES DA CONTRATADA  

6.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações da CONTRATADA:  

a) Entregar os serviços/itens objeto desta licitação conforme as especificações 
constantes deste Termo de Referência, cumprindo o prazo estabelecido e 
responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos mesmos;  

b) Providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela CONTRATANTE, referentes às condições firmadas neste Termo 
de Referência;  

c) Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura 
possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do 
fornecimento;  

d) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 
do fornecimento a ser contratado, sem prévia autorização do CONTRATANTE;  

e) Manter, durante a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação. A 
ausência da regularização, na forma da legislação em vigor, acarretará a 
suspensão do pagamento;  



  
f) No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive, frete, seguro, impostos, taxas e outras despesas que incidam ou venham 
incidir no fornecimento e entrega dos serviços/itens.  

CLAÚSULA SÉTIMA - DOS DEVERES DO CONTRATANTE  

7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 
obrigações da CONTRATANTE:  

a)  Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos itens;  

b)  Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 
relacionados com o objeto pactuado;  

c) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades verificadas 
no fornecimento do objeto, solicitando a substituição dos itens que não esteja de 
acordo com as especificações deste Termo de Referência;  

d)  Estando os serviços/itens de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada, a CONTRATANTE efetuará o pagamento nas condições, 
preços e prazos pactuados neste Termo de Referência;  

e) A CONTRATANTE deverá acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a 
CONTRATADA tome as providências necessárias para regularização do 
fornecimento, sob pena de sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 e 
demais cominações legais;  

f) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não-recebimento dos serviços/itens 
apontando as razões, quando for o caso, da(s) sua(s) não-adequação(ões) aos 
termos contratuais;  

g) Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações 
pactuadas;  

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  

8.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única responsável pelo 
fornecimento dos serviços, objeto desta licitação, o CONTRATANTE, através de 
seus servidores designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercerá a mais ampla e completa fiscalização aos referidos serviços.  

8.2. A fiscalização exercerá amplo e rigoroso controle particularmente em relação à 
qualidade dos serviços licitados/entregues, a fim de possibilitar a aplicação das 
penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.  



  
8.3. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto da presente licitação, deverão ser 
registradas pelo CONTRATANTE, através de seus prepostos no Livro de 
Ocorrências, produzindo esses, registros de direito.  

CLAÚSULA NONA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO   

9.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consolidam-se ao contrato, cuja 
minuta consta como Anexo III deste Edital.   

9.2. O Contrato administrativo será assinado pelas partes de forma eletrônica, 
conforme medida provisória 2.200/2001 e Lei 14.063/20, devendo o 
CONTRATANTE encaminhar link para assinatura diretamente no endereço de e-
mail disponibilizado pela proponente na fase da habilitação. O responsável legal 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura do Contrato. Caso não 
receba o link no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contratada deverá solicitar ao 
CONTRATANTE o encaminhamento do mesmo através do email: 
contratos@crfmg.org.br

 

ou contato pelo tel.: (31)3218-1034.  

9.3. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal/diretor, sócio e/ou 
procurador da CONTRATADA, conforme documentos apresentados na fase de 
habilitação mediante apresentação do contrato social ou procuração quando 
nomeado um procurador, bem como cédula de identidade do representante.   

9.4. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo representante da CONTRATADA, durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
CONTRATANTE.   

9.5. Na assinatura do contrato ou aceite da nota de empenho será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 
mantidas pela CONTRATADA durante a vigência do contrato.  

CLAÚSULA DÉCIMA - REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS   

10.1. O valor convencionado para pagamento ficará irreajustável por 24 (vinte e 
quatro) meses, conforme termo de referência anexo I e proposta de preços anexos 
II deste edital. Poderá haver prorrogação após este período, se assim for da 
vontade das partes em conformidade com o estabelecido na Lei 8.666/93, artigo 57 
inciso IV.  

10.2. Havendo prorrogação, utilizar-se-á base na variação pro-rata-die do 
INPC/IBGE (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento 
até a data da efetiva liquidação.  



  
10.3. Caso haja reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada e 
concordância do Contratante.  

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA   

11.1. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se assim for da vontade 
das partes em conformidade com o estabelecido na Lei 8.666/93, artigo 57 inciso 
IV.   

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

12.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em parte, o serviço 
objeto deste Contrato.  

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO  

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arrolados nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO  

14.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação do termo de contrato, por 
extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de 
sua assinatura, para que ocorra em até vinte dias daquela data.  

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA  - DAS PENALIDADES  

15.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

15.1.1. Advertência;  

15.1.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, 
por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas 
no contrato, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor global da 
contratação;  

15.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir ao CONTRATANTE pelos 



  
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no item 15.1.3;  

15.3. A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;  

15.4. Os atos administrativos de aplicação de sanções, bem como a rescisão 
contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União e 
registrados no SICAF;  

15.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor 
por eventuais perdas e/ou danos causados ao CRF/MG;  

15.6. O CONTRATANTE, poderá, ainda, garantido a prévia defesa, aplicar à 
empresa CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo 
que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total 
adjudicado.  

15.7. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, 
declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as 
formalidades legais.  

15.8. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da 
CONTRATADA por eventuais perdas ou danos causados ao CONTRATANTE.  

15.9. Comprovado que o serviço prestado não corresponde às especificações 
constantes na proposta e no Edital, a CONTRATADA deverá proceder ao ajuste e 
substituição necessários imediatamente, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções previstas no presente contrato.  

15.10. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem 
prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente 
vinculado e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE 
nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.  

16.2. A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, 
provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa 
sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua 
vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o 
pagamento de forma proporcional ao serviço efetivamente realizado.  



  
16.3. As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente 
Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus 
sucessores.  

16.4. Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, 
alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a 
proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os 
princípios gerais de Direito.  

16.5. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste 
instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

16.6. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da prestação dos 
serviços que for adjudicado em conseqüência deste contrato, sem expressa 
autorização do CONTRATANTE.  

16.7. Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, o  
extrato do presente contrato e eventuais aditivos serão publicados no D.O.U, no 
prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura.  

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
                                                                                                                                                                          
17.1. Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93 fica eleito o foro da 
Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para conhecer e dirimir quanto 
aos litígios que possam decorrer da execução deste contrato;  

17.2. E por estarem às partes justas e acordes, firmam este instrumento em 03 
(três) vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) testemunhas adiante 
nomeadas.  

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de 2021.   

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS      

Farm. Júnia Célia de Medeiros 
Presidente   

Farm. Christian Francisco de Matos 
Tesoureiro  

  



    
Empresa e assinatura do responsável legal 

    

TESTEMUNHAS: 

Nome: _________________________           Nome: __________________ 

CPF: __________________________             CPF: ___________________ 

RG: ___________________________             RG: ____________________   


