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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 01/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº. 027/2022 

Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO DO ITEM”. 

Modo de Disputa: ABERTO 

Data da Sessão: 17/03/2022 

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 069/2021, de 07 de outubro de 2021, com sede à Rua Rodrigues 

Caldas, 493 – Bairro Santo Agostinho – CEP 30.190-120, em Belo Horizonte - MG, realizará Licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 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, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 

2012, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 

2015, aplicando-se, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação visa à contratação de empresa para prestação de serviços continuados de 

locação de 23 (vinte e três) automóveis para cinco passageiros, sem motorista; para uso urbano   e em 

viagens para atendimento ao setor de fiscalização do CRF/MG, em todo o estado de Minas Gerais, para um 

período de 12 meses, conforme especificações e demais condições peculiares constantes dos Anexos, termo 

de referência e demais partes integrantes do presente Edital. 

1.2. O edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet nos endereços eletrônicos: 

www.comprasgovernamentais.gov.br  ou no site do  https://www.crfmg.org.br/Portal-

Transparencia/Pagina/8/45   

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no site Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do edital. 
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2. DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA 

2.1. A despesa total máxima estimada do objeto da presente licitação para o período de 12 (doze) meses é 

de R$ 453.224,16 (quatrocentos e cinquenta e três mil duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) 

e será utilizado como critério de aceitabilidade das propostas.  

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do CRF/MG - Orçamento/2022, 

provenientes da seguinte dotação orçamentária: 6.22.1.1.01.04.04.026 – Locação de Veículos, Máquinas e 

Equipamentos.  

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO DO ITEM, observada às especificações técnicas e 

condições definidas neste Edital e seus anexos. 

4.2. 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. 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1. 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. 

5.2. A impugnação poderá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@crfmg.org.br, 

até as 17h00min, no horário oficial de Brasília-DF. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitação@crfmg.org.br, 

até as 17h00min, no horário oficial de Brasília-DF. 

5.6. 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. 

5.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

eletrônico para os interessados. 

6.  DA MODIFICAÇÃO NO EDITAL 
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6.1. Qualquer modificação no edital importará na reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
6.1.1. A divulgação ocorrerá pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original. 
 
7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar desta licitação todos os interessados que preencham as condições exigidas neste 

edital e que estejam cadastradas no SICAF. 

7.1.1. 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. 

7.1.2.  A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 

COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

7.1.3. 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. 

7.2. Será vedada a participação de: 

7.2.1. Empresas que estejam proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

7.2.2. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

7.2.3. Empresas enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; ou ainda, 

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

7.3.  Como requisito para participação nesta licitação, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

7.3.1. 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; 

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

7.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências do edital; 
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7.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

7.3.5. 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; 

7.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

7.3.7. 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. 

8. DO CREDENCIAMENTO 

8.1. 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. 

8.2. 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 Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

8.3. 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. 

8.4. 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, 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. 

8.5. 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. 

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

habilitação. 

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1. 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. 
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9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

9.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

9.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

9.5. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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 e ano quando for o caso, em campo próprio do 

sistema, preço unitário do item e total do item, com até duas casas decimais após a vírgula. 

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

do Pregão. 

9.9. 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. 

9.10. 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. 

9.11. 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. 

9.12. 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. 

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos:  

10.1.1.  Valor da Locação por veículo/mês e Valor Global;  
 
10.1.2. Marca/Modelo e ano dos veículos;  
 
10.1.3. Descrição detalhada do objeto, abrangendo as especificações estabelecidas no ANEXO I deste Edital, 
além de outras informações relevantes, se o caso, como prazo de validade e de garantia.  
 
10.1.4. As licitantes deverão observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, no sentido de incluir o detalhamento do objeto no campo “Descrição Detalhada do 

Objeto”. 

10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta de preços vinculam o proponente.  
 
10.3. No preço ofertado deverão estar computados todos os custos necessários ao atendimento do objeto 

desta licitação, tais como os relativos aos equipamentos de proteção individual – EPI, uniformes, impostos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 

pessoal, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 

10.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta de preços apresentada, seja quanto ao 

preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações dos seus termos originais, ressalvadas 

as alterações absolutamente formais, autorizadas pelo(a) Pregoeiro(a), destinadas a sanar evidentes erros 

materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas. 

10.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da sessão 

pública. 

10.6. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

10.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

10.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do CONTRATO, ficam as 

licitantes liberadas dos compromissos assumidos.  

11. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

11.2. 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. 
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11.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante na fase de lances. 

11.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

11.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

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

11.5. 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. 

11.5.1. O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DO ITEM. 

11.5.2. 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. 

11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

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

sistema.  

11.8. 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. 

11.8.1. 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. 

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

11.8.3. Encerrada a sessão publica sem prorrogação automática, o pregoeiro poderá, auxiliada pela equipe 

de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do 

melhor preço. 
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11.9. 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. 

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

11.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

11.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

11.12. 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. 

11.13. 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. 

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

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

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

11.16.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

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

propostas empatadas. 

11.17. 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. 

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

licitantes. 

11.18. 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. 

11.19. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, 
juntamente com os documentos de habilitação no prazo de 2 (duas horas), contados da convocação 
efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema COMPRASNET. 
 
12.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser 
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 
Pregoeiro. 
 
12.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
Departamento de Licitação, situado na Rua Rodrigues Caldas, 493, 3º Andar, Funcionários, Belo Horizonte / 
MG, CEP 30.190-120. 
 
12.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será 
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
 
12.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado 
com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 
 
12.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CRF/MG ou, 
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
12.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 
 
12.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 
 
12.8. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 
 
12.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio 
de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado 
do objeto deste Pregão. 
 
12.8.2. Os preços unitários propostos devem incluir todos os insumos que os compõem, manutenções 
preventiva e corretiva, equipamentos, tributos, impostos, licenciamentos, taxas, seguros, fretes, pedágios, 
estacionamentos, acidentes, despesas indiretas, lucros, encargos, e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto desta licitação. 
 
12.9. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 
Pregoeiro. 
 
13. DA HABILITAÇÃO 
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13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro e equipe de apoio, verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

13.1.1. SICAF;  

13.1.2. Consulta consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (http://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/);  

13.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 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.  

13.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

13.1.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros.  

13.1.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

13.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação.  

13.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

13.1.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangido sem relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15 

e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.  

13.1.7. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.  

13.1.8. É dever de o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 

proposta, a respectiva documentação atualizada.  
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13.1.9. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feitas pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.  

13.1.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.  

13.1.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante a 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital.  

13.1.12. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos.  

13.1.13. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

13.1.14. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições.  

13.1.15. Ressalvado o disposto do item 13.1.10, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.  

13.2. Habilitação jurídica:  

13.2.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede.  

13.2.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

13.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.  

13.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.  

13.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.  
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13.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

País.  

13.2.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

VERIFICAR SE É POSSÍVEL REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS.  

13.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva.  

13.3. Regularidade fiscal e trabalhista:  

13.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso;  

13.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional;  

13.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;  

13.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre;  

13.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

13.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

13.3.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

13.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

13.3.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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13.3.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

13.4. Qualificação Econômico-Financeira:  

13.4.1. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante, com a validade de 90 (noventa) dias de sua emissão;  

13.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

13.4.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;  

13.4.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou constar essa previsão no contrato social 

da licitante;  

13.4.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;  

13.4.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes 

fórmulas: 

 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   
 

13.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 

10% (dez por cento).  

13.5. Da Qualificação Técnica da Licitante:  

13.5.1. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove aptidão para desempenho de 
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atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, 

demonstrando que a licitante executa ou executou contrato correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

das quantidades estimadas.  

13.5.1.1. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar 

a capacidade técnica.  

13.5.1.2. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a serviços prestados 

no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da licitante, especificada no contrato social 

devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da 

Receita Federal do Brasil – RFB.  

13.5.2. Os atestados deverão conter as seguintes informações: 

a) nome, CNPJ, endereço e telefone da empresa/órgão que emitiu o atestado;  

b) nome completo e cargo do signatário;  

c) Descrição detalhada dos serviços, contendo dados que permita a aferição de sua similaridade com o 

objeto licitado, compatível em características com o objeto da presente contratação, o prazo de sua 

execução e a quantidade de horas;  

d) Período e local da prestação do serviço;  

e) Data de emissão do atestado;   

f) Assinatura do representante do órgão atestante.  

13.5.2.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo 

menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme 

item 10.8 da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.  

13.5.2.2. Caso seja necessário, o licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que 

deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, 

consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

13.5.3. O CRF/MG se reserva o direito de verificar “in loco” a qualidade dos serviços/produtos de que 

trata(m) o(s) atestado(s);  

13.5.4. Os atestados mencionados deverão conter elementos suficientes que permitam a análise por parte 

do setor técnico do CRF/MG e neles deverão constar no mínimo as informações contidas no modelo do 

Atestado de Capacidade Técnica e as exigidas neste edital.  

13.5.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 
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inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 

das demonstrações contábeis do último exercício.  

13.5.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital.  

13.5.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.  

13.5.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.  

13.5.7.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

13.5.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

13.5.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.  

13.5.10. No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente.  

13.5.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

14. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO 

14.1. 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. 

14.2. O Pregoeiro fará uso da ferramenta “convocar anexo”, devendo o licitante anexar o documento 

utilizando o link “anexar” disponível apenas para o licitante vencedor. 
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14.3. 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. 

14.4. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de efetivo 

funcionamento do órgão público, ou seja, das 08h30minh às 16h30min, contados da convocação. 

14.5. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail 

licitacao@crfmg.org.br 

14.5.1. O responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento 

do e-mail e do seu conteúdo. 

14.5.2. 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. 

14.6. Pelo princípio da isonomia entre as licitantes, depois de transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, não 

será considerado, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo 

realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. 

14.6.1. 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. 

14.7. Fica facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do processo desde o inicio da realização da sessão pública. 

14.8. Caso a proposta não for aceita ou o licitante deixar de enviar a Proposta de Preços atualizada ou não 

atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro o desclassificará, e, examinará a proposta subsequente e, 

assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências 

deste Edital. 

14.9. Da proposta de preços: 

14.9.1. 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. 

14.9.2. 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. 

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

14.9.4. A apresentação da proposta de preços implicará na plena aceitação das condições estabelecidas no 

presente edital e seus anexos. 
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14.9.5. 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. 

14.9.6. O valor/preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional com até duas casas 

decimais (0,00). 

14.9.7. A proposta de preços enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico deverá atender todas 

as especificações constantes do Edital e seus Anexos, sob pena de desclassificação. 

14.9.8. É reservado ao Pregoeiro o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar 

necessários para os respectivos esclarecimentos. 

14.9.9. A proposta de preços apresentada deverá refletir preços equivalentes aos praticados em mercado no 

dia de sua apresentação. 

15. DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL E PROPOSTA 

15.1. Os documentos de habilitação, constante 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 03 (três) 

dias úteis, contados da data da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

15.1.1. 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 Licitação. 

15.2. 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. 

15.3. 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. 

16. DOS RECURSOS 

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido pelo Pregoeiro na sessão 

pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

16.2. A falta de manifestação motivada por parte do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na 

decadência desse direito. 
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16.3. 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. 

16.4. Tanto os recursos quanto as contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

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

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

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

estabelecido. 

16.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

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

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

16.8. 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. 

16.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e após, encaminhará o 

procedimento licitatório à autoridade competente para homologação. 

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17.1. Poderá haver reabertura da sessão publica quando: 

17.1.1. 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. 

17.1.2. 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. 

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

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

procedimento licitatório. 
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17.2.2. 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. 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1. Constatado o atendimento das exigências constantes no presente Edital, o licitante classificado em 

primeiro lugar será declarado vencedor. 

18.1.1. 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. 

18.2. A autoridade competente homologará a licitação após a mesma ter sido adjudicada ao licitante 

vencedor pelo Pregoeiro.  

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

18.3. A homologação da presente licitação não obriga o CRF/MG a adquirir o objeto licitado. 

19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

19.1. Não haverá a exigência de garantia de execução do objeto. No caso da “não” execução do objeto será 
aplicada as sanções administrativas determinadas neste Termo de Referência.  
 
19.2. Não há no objeto motivação para garantia contratual, especialmente porque não existirem encargos 
trabalhistas a serem cobertos pelo CRF/MG no caso de um descumprimento contratual. Não é o caso, 
também, de pagamento antecipado para a prestação do serviço. 
 
20. DO REAJUSTE 

20.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo do Contrato, anexo a 

este Edital. 

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

Referência e Termo do Contrato. 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

do Contrato. 

23. DO PAGAMENTO 
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23.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e Termo do Contrato, 

anexo a este Edital. 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

24.1.1. Apresentar documentação falsa;  

24.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

24.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

24.1.4. Não mantiver a proposta;  

24.1.5. Cometer fraude fiscal;  

24.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;  

24.1.6.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

24.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

24.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante;  

24.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estado e Município, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos.  

24.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.  

24.3.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

24.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade.  

24.5. Para os fins da infração elencada nos subitens acima, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos 

nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e alterações vigentes.  

24.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Órgãos de Controles Governamentais previsto 

neste edital.  
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24.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do Contrato, 

anexo III do edital. 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Ao Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG compete anular este 

Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-

lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.  

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

25.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento dos serviços.  

25.2. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 

de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  

25.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

classificação e habilitação.  

25.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão 

considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.  

25.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada 

pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e 

presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 

cópias autenticadas em papel. 

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

25.7. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CRF/MG, 

sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.  

25.8. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

26. DOS ANEXOS  

26.1. É parte integrante deste Edital o seguinte anexo:  

26.1.1. Anexo I – Termo de Referência;  

26.1.2. Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;  
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26.1.3. Anexo III – Minuta do Contrato; 

27. DO FORO  

27.1. Para dirimir, na esfera judicial as questões oriundas do presente Edital, será competente a Justiça 

Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.  

 

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2022. 

 

De acordo: 

 

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 

Presidente do CRF/MG 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A SUBCONTRATAÇÃO TOTAL OU PARCIAL OU A TERCEIRIZAÇÃO 

DE OUTRA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CERTAME. 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação visa à contratação de empresa para prestação de serviços continuados de 

locação de 23 (vinte e três) automóveis para cinco passageiros, sem motorista; para uso urbano e em 

viagens para atendimento ao setor de fiscalização do CRF/MG, em todo o estado de Minas Gerais, conforme 

especificações e demais condições peculiares constantes dos Anexos, termo de referência e demais partes 

integrantes do presente Edital. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Deslocamento dos Fiscais Farmacêuticos do CRF/MG pelo estado de Minas Gerais a fim de realizar o 

serviço de fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos. 

2.2. Ao escolher a solução de locação de veículos, e com plano de manutenção (em todo Estado de Minas 

Gerais) incluído, o CRF/MG tem como objetivo, mais celeridade no caso de manutenção e até mesmo 

substituição de veículos avariados, o que evitaria a paralisação do Departamento de Fiscalização. 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS  

CATSERV: 4014 

Item Descrição Qtd V. Unitário - 

Mensal Máximo 

Estimado 

V. Total Mensal 

Máximo Estimado 

V. Total Anual 

Máximo Estimado 
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1 

Locação de  automóveis 

para cinco passageiros, 

sem motorista; para uso 

urbano e em viagens 

para atendimento ao 

setor de fiscalização do 

CRF/MG, em todo o 

estado de Minas Gerais, 

conforme especificações 

e demais condições 

peculiares constantes 

dos Anexos e termo de 

referência deste Edital. 

 

23 

 

R$ 1.642,11 

 

R$ 37.768,68 

 

R$ 453.224,16 

 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO  

4.1. Os serviços serão executados na cidade de Belo Horizonte e todo Estado de Minas Gerais. 

4.2. Excepcionalmente, os serviços poderão ser executados fora do Estado de Minas Gerais. 

4.3. Os itinerários serão definidos pelo Departamento de Fiscalização do CRF/MG, de acordo com as 

necessidades dos serviços. 

5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1. A licitante vencedora deverá entregar os veículos nas cidades determinadas pelo CRF/MG, podendo ser 

em Belo Horizonte ou qualquer cidade do interior de Minas Gerais, sendo de exclusiva responsabilidade da 

licitante vencedora as despesas do deslocamento e todos os encargos relacionados com o motorista 

responsável pela entrega dos veículos. 

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS  

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE DEVERÁ CONTER NOS VEÍCULOS 

01 23 Contratação de serviços de locação de automóveis para cinco passageiros (4 (quatro) 
portas laterais e 01 (uma) porta de acesso ao porta-malas), cor prata, sem motorista, 
zero km (sem uso), motor a gasolina ou flex, potência mínima de 101 cavalos e 
aspiração natural, transmissão manual de cinco marchas equipado com ar 
condicionado, sistema de direção com assistência hidráulica ou elétrica (conforme 
linha de produção), freios dianteiros a disco e traseiros a tambor, equipados com 
sistemas eletrônicos; antitravamento (ABS) e sistema de distribuição de frenagem 
(EBD), protetor de cárter; airbag duplo frontal para motorista e passageiro, 
equipamento de som com 04 (quatro) alto-falantes, assoalho em carpete e jogo de 
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tapetes, películas nos vidros em grau máximo de escurecimento de acordo com a 
legislação vigente, tomada de 12V, vidros e travas com acionamento elétrico, 
retrovisores externos com acionamento mecânico ou elétrico, 02 (dois) apoios de 
cabeça no banco traseiro e demais equipamentos e acessórios de uso obrigatório e 
exigidos por leis, portarias e resoluções do CONTRAN, DETRAN, DENATRAN e demais 
órgãos reguladores do setor.  
 

 

7. DA SUSTENTABILIDADE   

7.1. Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:  

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 

conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;  

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor 

impacto ambiental em relação aos seus similares;  

III – que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento; e  

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva 

RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).  

V - Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas e 

garantia de gestão adequada dos recursos naturais, promovendo a reciclagem para o uso e 

reaproveitamento das águas evitando o desperdício; a racionalização do consumo de energia e a correta 

destinação dos resíduos poluidores;  

VI - Inserir nas embalagens, mensagens que possam multiplicar o processo de conscientização com o meio 

ambiente, de forma a educar e despertar o interesse pela conservação da natureza, promovendo assim o 

desenvolvimento econômico e social da região. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, 

mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 

8.2. Prestar os serviços do objeto contratado de acordo com as especificações do Edital de Pregão Eletrônico 

nº. 01/2022 – Processo Administrativo 027/2022; 
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8.3. Os veículos deverão ser novos (zero quilômetro), nos locais indicados pelo CRF/MG, no regime de 

quilometragem livre, e em plenas condições de uso e conservação; 

8.4.  Entregar os veículos com o reservatório de combustível abastecido em sua capacidade máxima, sendo 

esta a única ocasião de abastecimento pela CONTRATADA. Os demais abastecimentos serão de 

responsabilidade do CRF/MG. 

8.5.  Fornecer “Ficha de Vistoria”, por ocasião da entrega e devolução dos veículos, para que se anotem 
todas as observações sobre estado dos veículos. 
 
8.6.  Indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela fiscalização, durante o período de vigência do 
contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá constar 
o nome completo, n. do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação 
profissional. 
 
8.6.1.  O CRF/MG poderá requisitar a presença de um preposto para se apresentar à respectiva unidade 
fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os 
funcionários designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao 
assentamento das principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais 
assuntos pertinentes à implantação e execução do contrato relativo à sua competência. Caso não seja 
necessária a presença do preposto, a unidade fiscalizadora do CRF/MG dará ciência a Contratada via e-mail. 
 
8.6.1.1. Caso não seja requisitada a presença de um proposto para se apresentar à respectiva unidade 
fiscalizadora, os trâmites do item 8.6.1. Deverão ser feitos por e-mail ou outra forma estabelecida pelo 
CRF/MG.    
 
8.6.1.2. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 
prestados, bem como quaisquer assuntos pertinentes ao bom andamento e execução do contrato. 
 
8.7. Responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e manutenção corretiva dos veículos e os 
equipamentos neles instalados, entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção 
do fabricante (descrita no manual do veículo e/ou do equipamento) e corretiva aquela destinada ao reparo 
de defeitos que ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas.  
 
8.7.1. Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo fabricante, 
obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido aditivo de radiador, pastilhas 
de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo, combustível e ar, amortecedores dianteiros 
e traseiros, e outros necessários ao perfeito funcionamento do veículo. 
 
8.8.  Realizar a lavagem completa dos veículos, sempre após realizar manutenções preventivas e/ou 
corretivas. 
 
8.9. Proceder ao rodízio de pneus a cada revisão preventiva, bem como à verificação do balanceamento do 
conjunto roda – pneus, e conferência do alinhamento da direção. 
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8.10. Substituir os pneus quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de 
rodagem estiver próximo de 3 mm, sendo que a identificação deste item é feita pela TWI (Thread Wear 
Indicators). 
 
8.10.1.  A substituição dos pneus poderá ser executada pela CONTRATADA em sua sede ou em empresa por 
ela determinada, em qualquer caso, em Minas Gerais. 
 
8.11.   Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do 

contrato, nos locais previamente informados, devendo, no mesmo prazo, apresentar cópia autenticada dos 

documentos dos veículos, os quais deverão previamente ser avaliados e aceitos pelo CRF/MG, bem como 

apólice de seguro geral/total de cada um dos veículos. Em caso de troca de qualquer veículo, a 

CONTRATADA deverá atualizar os dados junto à unidade responsável pela fiscalização do contrato. 

8.12. Para efeito de pagamento pela prestação dos serviços, será considerada a data de entrega dos 

veículos; 

8.13.  A CONTRATADA deverá entregar os automóveis para a (s) pessoa (s) indicada (s) pelo CONTRATANTE 

com a documentação regular (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) comprovando ser 

proprietária do mesmo. 

8.14. Os veículos quando ociosos para correções que perdurem por mais de 48 (quarenta e oito) horas, 

deverão ser substituídos por outro de igual ou superior categoria até a conclusão dos serviços; 

8.15. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade civil, administrativa, e penal por quaisquer 

prejuízos pessoais ou materiais causados à CONTRATANTE, a terceiros, por si ou por seus sucessores e/ou 

prepostos, na execução do presente contrato;  

8.16.  Apresentar ao CONTRATANTE as multas de trânsito para verificação e apuração de responsabilidade 

e/ou interposição de recurso junto aos órgãos de trânsito competentes, no prazo hábil, para que se possa 

identificar o Condutor, recorrer e realizar os pagamentos quando cabíveis; 

8.17.  Durante o período de contratação/renovação, os veículos com 2 (dois) anos de uso e/ou 60.000 km 

rodados deverão ser automaticamente substituídos por veículos novos (zero quilômetro).    

8.18. Manter os veículos em perfeitas condições de uso e segurança, realizar as revisões necessárias, bem 

como as manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços mecânicos, elétricos, hidráulico, 

lanternagem, pintura, troca de óleos e filtros, pneus, correias, fluidos, peças e quaisquer outros serviços 

indispensáveis ao perfeito funcionamento dos veículos; 

8.19. Manter os veículos licenciados, conforme legislação em vigor, devendo ser observados os prazos para 

pagamento dos devidos tributos de qualquer natureza; 

8.20. Garantir que as manutenções dos veículos sejam feitas no estado de Minas Gerais a fim de não 

prejudicar os trabalhos da CONTRATANTE; 
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8.21.  Manter seguro total contra roubo, furto, incêndio, colisão ou perda total, com franquia reduzida, 

cobertura de danos materiais de no mínimo R$ 50.000,00, cobertura de danos corporais de no mínimo R$ 

50.000,00, APP morte por passageiro de no mínimo R$ 5.000,00 e APP invalidez por passageiro de no 

mínimo R$ 5.000,00 e cobertura vidros. Assistência dia e noite com passeio ilimitado. A CONTRATADA 

deverá entregar ao CONTRATANTE deverá entregar, incluindo o cartão de identificação fornecido pela 

seguradora, juntamente com a documentação referente ao respectivo veículo. Caso haja necessidade de 

utilização do seguro, será de responsabilidade da Contratada acionar os serviços. 

8.22. A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, 

seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a 

se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 

8.23. Emitir Nota Fiscal referente aos serviços, para fins de atestação e liquidação pelo CONTRATANTE. 

8.24. Manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

8.25.  Zelar pela perfeita execução do contrato, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações, 

de acordo com as cláusulas avençadas, com as normas da Lei nº. 8.666/93 e com o Edital do Pregão 

Eletrônico nº 01/2022, respondendo pelas conseqüências da sua inexecução total ou parcial. 

9.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 

9.2.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas neste instrumento, bem 

como atestar, através de servidor competente, as Notas Fiscais/Faturas relativas à efetiva prestação dos 

serviços; 

9.3. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CRF/MG, para a entrega das 

faturas, quando for o caso;  

9.4.  Fornecer relação dos funcionários credenciados para autorizar saída de veículos. 
 
9.5. Sustar o pagamento de qualquer fatura da CONTRATADA no caso de inobservância de exigências 

contidas no contrato até a regularização da situação. 

9.6. Efetuar o pagamento das multas referentes a infrações de trânsito aplicadas aos veículos locados no 

período de vigência do contrato, cujos condutores sejam empregados da CONTRATANTE. 

9.7. Em caso de roubo, furto, incêndio, colisão, perda total ou qualquer sinistro, responsabilizar-se pelo 

pagamento da franquia do seguro, estando no momento o automóvel sob responsabilidade da 

CONTRATANTE. 
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9.8. Em caso de acidente, comunicar o fato imediatamente à CONTRATADA e providenciar o registro de 

ocorrência policial ou laudo pericial se houver vítimas.  

9.9. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

9.10. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
9.11. Não efetuar qualquer reparo ou autorizar qualquer serviço no automóvel sem a expressa e prévia 

autorização por parte da CONTRATADA; 

9.12.  Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições estabelecidas no Edital 

ou Contrato. 

9.13. Efetuar, diariamente ou quando julga necessário, inspeção nos veículos colocados à sua disposição, 
com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção e limpeza, utilizando-se para tanto 
de Ficha de Vistoria, fornecida pela CONTRATADA. 
 
9.14. Controlar rigorosamente as saídas dos veículos para manutenção, limpeza e conservação com 

anotações próprias de dados tais como: dados do carro, data e hora de saída e chegada, justificativa, 

quilometragem inicial e final. 

9.15. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 

9.16. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do contrato; 

9.17. Receber o objeto nos termos do artigo 73, inciso II, e artigo 76 da Lei nº 8.666/93; 

9.18. Utilizar adequadamente os automóveis, conforme recomendações do fabricante. 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representantes do CRF/MG, com as atribuições específicas, devidamente designadas pelo Presidente do 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais. 

10.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Licitante, os serviços objeto deste Contrato estão sujeitos a 

mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização por parte do CRF/MG, obrigando-se a Licitante vencedora a 

prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados. 

10.3. O Presidente do CRF/MG indicará um fiscal do contrato que será responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias 

ao seu fiel cumprimento. 



 

 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

10.4. A existência da Fiscalização por parte do CRF/MG de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da Licitante na prestação dos serviços assumidos a serem executados – inclusive perante 

terceiros – por qualquer irregularidade, não importando, na eventualidade de sua ocorrência, co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes. 

10.5. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente 

atendidas pela Licitante vencedora, sob pena de rescisão contratual. 

10.6. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização ou servidor credenciado deverão ser prontamente 

atendidos pela Licitante vencedora, salvo quando implicarem indagações de caráter mais especializado, 

hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

10.7. O CRF/MG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se em desacordo 

com este Contrato. 

11. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

11.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

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

III deste Edital.  

11.3. 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 o envio da 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)3218-1032. 

11.4. O contrato deverá ser assinado de forma eletrônica 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.  

11.5. 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 CRF/MG.  

11.6. 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. 

11.7. 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 CRF/MG, sem prejuízo da aplicação 
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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. 

12. DO REAJUSTE 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas e especificações.  

12.2. Em caso de renovação contratual o índice a ser aplicado 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. 

13. DO PAGAMENTO 

 13.1.  O pagamento dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada de 

boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-mail financeiro@crfmg.org.br, e do atesto comprovando 

a efetiva entrega dos equipamentos e execução dos serviços, conforme especificações do Edital e Anexo I. 

13.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma 

será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a referida Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 

ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para CRF/MG.  

13.3. Nos preços contratados já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, frete, transporte, bem como 

todos os demais encargos incidentes. 

13.4. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como 

condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de 

vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

13.5. O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal obrigatória (Receita 

Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer 

encargo resultante de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

13.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

13.7. A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da Contratada, da 

manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no presente Edital.  

14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5. Cometer fraude fiscal; 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

14.2.2. Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

14.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

14.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

14.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

14.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

14.5.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência. 

14.6. 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 a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

14.7. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3 e 14.5.1 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

14.8. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 

profissionais que: 
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14.8.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

14.8.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.8.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

14.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

14.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

   

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2022 

De acordo: 

 

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 

Presidente do CRF/MG 
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ANEXO II 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG  

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027/2022 

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta licitação, 

bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital do pregão acima citado. 

Identificação do Licitante:  

Razão Social:  

CNPJ e Inscrição Estadual:  

Endereço completo:  

Telefone, fax, e-mail:  

Banco, Agência e nº da conta corrente:  

Condições Gerais da Proposta:  

Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a representa, declara e 

garante que:  

Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos, que aceita todas as condições nele estipulados e que, ao 

assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao 

Edital;  

Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, 

de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;  

Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, 

objeto da presente licitação;  

Que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços e produtos, bem como 

todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, equipamentos e quaisquer outras despesas que 

incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.  

Inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.  
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Planilha de Formação de preços 

Item Descrição Quant. Veículo 

Marca/Mo

delo Ano 

Valor 

Unitário 

Mensal  

Valor Total 

Mensal  

 

Valor Total 

Anual  

 

 

1 

Locação de  automóveis para 

cinco passageiros, sem 

motorista;  para uso urbano 

e em viagens para 

atendimento ao setor de 

fiscalização do CRF/MG, em 

todo o estado de Minas 

Gerais, conforme 

especificações e demais 

condições peculiares 

constantes dos Anexos e 

termo de referência deste 

Edital. (Especificações 

mínimas conforme Anexo I – 

Termo de Referência) 

 

23 

    

 

Valor Total Anual – R$ 

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

sua apresentação. 

Nos preços contratados já estão incluídos: instalação, impostos, contribuições, taxas, frete, transporte, serviços 

de instalação, bem como todos os demais encargos incidentes. 

_____________________ , ______ de ______________ de ________. 

___________________________________ 

[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa] 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado. 
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ANEXO III 

 
(MINUTA) CONTRATO Nº. _______/2022. 

 

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 ADMINISTRATIVO 

Nº. 027/2022, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2022, 

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 Sebastião José Ferreira, 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 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 

05 de junho de 2012, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 

de outubro de 2015, aplicando-se, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  e demais legislações e normas 

aplicáveis, a homologação do Processo Administrativo nº. 027/2022, Pregão Eletrônico nº. 01/2022 têm 

entre si justos e acordados o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de 23 (vinte e três) 

automóveis para cinco passageiros, sem motorista; para uso urbano e em viagens para atendimento ao 

departamento de fiscalização do CRF/MG, em todo o estado de Minas Gerais, conforme especificações e 

demais condições peculiares constantes dos Anexos, termo de referência e demais partes integrantes do 

presente Edital. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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2.1.  A execução do presente contrato dar-se-á de acordo com as condições contidas no Edital, seus anexos e 

proposta apresentada pela CONTRATADA, que originou o presente contrato e que esta declara conhecer. 

CLÁSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

3.1. Os automóveis deverão ser entregues nas cidades solicitadas pelo CONTRATANTE, podendo ser na 

capital Belo Horizonte ou em qualquer cidade do interior de Minas Gerais, conforme a necessidade. 

3.2. O serviço de entrega dos automóveis será executado à custa da CONTRATADA, através de seus 

empregados, os quais nenhuma relação empregatícia ou trabalhista terá com a CONTRATANTE.  

3.3. Os automóveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, limpos, com o tanque cheio, com 

chave reserva manual, além de possuírem todos os itens obrigatórios como chave de roda, estepe, triângulo 

de sinalização e extintor de incêndio dentro do prazo de validade e em consonância com as normas legais 

pertinentes.  

3.4. No momento da entrega de cada automóvel será realizado um check list a fim de se avaliar a condição 

do mesmo, bem como se contém todos os itens citados no item anterior.  

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS. 

4.1 – O objeto desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária, com a Natureza da 

Despesa: 6.22.1.1.01.04.04.026 – Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL. 

5.1. Para fins legais e contratuais, inclusive para aplicação de multas, o presente contrato tem o valor global 

de R$ _______ (________________________________) anual.  

5.2. No valor global supracitado estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, impostos e outros que 

se fizerem necessários para o perfeito cumprimento dos serviços contratados.  

5.3. São de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com empregados, seguros de acidente de 

trabalho, INSS, indenização trabalhista e quaisquer outras relativas os seus empregados, ex vi do contido no 

artigo 71 da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA  – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 

6.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo renovado, até o limite máximo de 60 meses, se assim for da 

vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, desde que a 

proposta da CONTRATADA seja a mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

6.2. Em caso de renovação contratual o índice a ser aplicado pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice que 

venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação. 
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CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

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

deste Edital.  

7.2. 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 o envio da 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)3218-1032. 

7.3. O contrato deverá ser assinado de forma eletrônica 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.  

7.4. 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.  

7.5. 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. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO. 

8.1. O pagamento pelos serviços prestados dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão da Nota Fiscal, 

acompanhada de boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-mail financeiro@crfmg.org.br e do 

atesto do responsável pelo recebimento dos serviços;  

8.2. No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do CONTRATANTE, os valores serão corrigidos 

com base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do 

vencimento até a data da efetiva liquidação; 

8.3. Nos preços contratados já estão incluídos materiais, impostos, contribuições, taxas, frete, transporte, 

bem como todos os demais encargos incidentes. 

8.4. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da 

devolução e a da reapresentação; 
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8.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos exigidos como 

condição de pagamento por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de 

vencimento da obrigação do CONTRATANTE; 

8.6. O Pagamento será realizado mediante comprovação da regularidade fiscal obrigatória (Receita Federal, 

Dívida Ativa da União, FGTS e INSS) devidamente atualizada. O CONTRATANTE não responde por qualquer 

encargo resultante de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

8.7. Por determinação legal, prevista na Instrução Normativa nº. 1.234 de 11/01/2012 (que faz referência a 

Lei nº. 9.430, de 27 dezembro de 1996) da Receita Federal, o CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte do 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), COFINS, e 

Contribuição PIS/PASEP incidente sobre o valor a ser pago, no percentual correspondente à natureza do bem 

fornecido, constante da Tabela de Retenção – Anexo I da Instrução Normativa nº. 1.234 e respectivas 

atualizações. A não retenção estará condicionada à comprovação (pela CONTRATADA) de inscrição regular 

no SIMPLES, comprovação de tratar-se de entidade sem fins lucrativos ou de entidade de assistência social. 

As retenções deverão vir destacadas na NF, NFe, NFes, etc;  

8.8. O CONTRATANTE pagará as faturas/duplicatas e/ou boletos somente à CONTRATADA, vedada sua 

negociação com terceiros; 

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

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

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

propostas e especificações.  

9.2. Em caso de renovação contratual o índice a ser aplicado 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.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

I – Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 

10.1. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato, sujeitando-se 

às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02; 

10.2. Prestar os serviços do objeto contratado de acordo com as especificações do Edital de Pregão 

Eletrônico nº. 01/2022 – Processo Administrativo 027/2022; 
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10.3. Os veículos deverão ser novos (zero quilômetro), nos locais indicados pelo CRF/MG, no regime de 

quilometragem livre, e em plenas condições de uso e conservação; 

10.4.  Entregar os veículos em perfeitas condições de uso, limpos, com o tanque cheio, com chave reserva 

manual, além de possuírem todos os itens obrigatórios como chave de roda, estepe, triângulo de sinalização 

e extintor de incêndio dentro do prazo de validade e em consonância com as normas legais pertinentes.  

10.4.1. Os demais abastecimentos serão de responsabilidade do CRF/MG. 

10.5.  Fornecer “Ficha de Vistoria”, por ocasião da entrega e devolução dos veículos, para que se anotem 
todas as observações sobre estado dos veículos. 
 
10.6.  Indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela fiscalização, durante o período de vigência do 
contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá constar 
o nome completo, n. do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação 
profissional. 
 
10.6.1.  O CRF/MG poderá requisitar a presença de um preposto para se apresentar à respectiva unidade 
fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os 
funcionários designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao 
assentamento das principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais 
assuntos pertinentes à implantação e execução do contrato relativo à sua competência. 
 
10.6.1.1. Caso não seja requisitada a presença de um proposto para se apresentar à respectiva unidade 
fiscalizadora, os trâmites do item 10.6.1. deverão ser feitos por e-mail ou outra forma estabelecida pelo 
CRF/MG.    
 
10.6.1.2. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 
prestados, bem como quaisquer assuntos pertinentes ao bom andamento e execução do contrato. 
 
10.7. Responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e manutenção corretiva dos veículos e os 
equipamentos neles instalados, entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção 
do fabricante (descrita no manual do veículo e/ou do equipamento) e corretiva aquela destinada ao reparo 
de defeitos que ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas.  
 
10.7.1. Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo fabricante, 
obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido aditivo de radiador, pastilhas 
de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo, combustível e ar, amortecedores dianteiros 
e traseiros, e outros necessários ao perfeito funcionamento do veículo. 
 
10.8. Realizar a lavagem completa dos veículos, sempre após realizar manutenções preventivas e/ou 
corretivas. 
 
10.9. Proceder ao rodízio de pneus a cada revisão preventiva, bem como à verificação do balanceamento do 
conjunto roda – pneus, e conferência do alinhamento da direção. 
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10.10. Substituir os pneus quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de 
rodagem estiver próximo de 3 mm, sendo que a identificação deste item é feita pela TWI (Thread Wear 
Indicators). 
 
10.11.1.  A substituição dos pneus poderá ser executada pela CONTRATADA em sua sede ou em empresa por 
ela determinada, em qualquer caso, em Minas Gerais. 
 
10.12.   Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura 

do contrato, nos locais previamente informados, devendo, no mesmo prazo, apresentar cópia autenticada 

dos documentos dos veículos, os quais deverão previamente ser avaliados e aceitos pelo CRF/MG, bem 

como apólice de seguro geral/total de cada um dos veículos. Em caso de troca de qualquer veículo, a 

CONTRATADA deverá atualizar os dados junto à unidade responsável pela fiscalização do contrato. 

10.13. Para efeito de pagamento pela prestação dos serviços, será considerada a data de entrega  dos 

veículos; 

10.14.  A CONTRATADA deverá entregar os automóveis para a (s) pessoa (s) indicada (s) pelo CONTRATANTE 

com a documentação regular (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) comprovando ser 

proprietária do mesmo. 

10.15. Os veículos quando ociosos para correções que perdurem por mais de 48 (quarenta e oito) horas, 

deverão ser substituídos por outro de igual ou superior categoria até a conclusão dos serviços; 

10.16. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade civil, administrativa, e penal por quaisquer 

prejuízos pessoais ou materiais causados à CONTRATANTE, a terceiros, por si ou por seus sucessores e/ou 

prepostos, na execução do presente contrato;  

10.17.  Apresentar ao CONTRATANTE as multas de trânsito para verificação e apuração de responsabilidade 

e/ou interposição de recurso junto aos órgãos de trânsito competentes; 

10.18.  Durante o período de contratação/renovação, os veículos com 2 (dois) anos de uso e/ou 60.000 km 

rodados deverão ser automaticamente substituídos por veículos novos (zero quilômetro). 

    

10.19. Manter os veículos em perfeitas condições de uso e segurança, realizar as revisões necessárias, bem 

como as manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços mecânicos, elétricos, hidráulico, 

lanternagem, pintura, troca de óleos e filtros, pneus, correias, fluidos, peças e quaisquer outros serviços 

indispensáveis ao perfeito funcionamento dos veículos; 

 

10.20. Manter os veículos licenciados, conforme legislação em vigor, devendo ser observados os prazos para 

pagamento dos devidos tributos de qualquer natureza; 

10.21. Garantir que as manutenções dos veículos sejam feitas no estado de Minas Gerais a fim de não 

prejudicar os trabalhos da CONTRATANTE; 
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10.22.  Manter seguro total contra roubo, furto, incêndio, colisão ou perda total, com franquia reduzida, 

cobertura de danos materiais de mínimo R$ 50.000,00, cobertura de danos corporais de no mínimo R$ 

50.000,00, APP morte por passageiro de no mínimo R$ 5.000,00 e APP invalidez por passageiro de no 

mínimo R$ 5.000,00 e cobertura vidros. Assistência dia e noite com passeio ilimitado. A CONTRATADA 

deverá entregar ao CONTRATANTE todos os documentos relativos ao seguro, incluindo o cartão de 

identificação fornecido pela seguradora, juntamente com a documentação referente ao respectivo veículo. 

Caso haja necessidade de utilização do seguro, será de responsabilidade da Contratada acionar os serviços. 

10.23. A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, 

seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a 

se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 

10.24. Emitir Nota Fiscal referente aos serviços, para fins de atestação e liquidação pelo CONTRATANTE. 

10.25. Manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

10.26. Zelar pela perfeita execução do contrato, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações, 

de acordo com as cláusulas avençadas, com as normas da Lei nº. 8.666/93 e com o Edital do Pregão 

Eletrônico nº 01/2022, respondendo pelas conseqüências da sua inexecução total ou parcial. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

I – Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 

11.1.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas neste instrumento, bem 

como atestar, através de servidor competente, as Notas Fiscais/Faturas relativas à efetiva prestação dos 

serviços; 

11.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CRF/MG, para a entrega das 

faturas, quando for o caso;  

11.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

11.4.  Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições estabelecidas no Edital 

ou Contrato. 

11.5. Sustar o pagamento de qualquer fatura da CONTRATADA no caso de inobservância de exigências 

contidas no contrato até a regularização da situação. 

11.6. Efetuar o pagamento das multas referentes a infrações de trânsito aplicadas aos veículos locados no 

período de vigência do contrato, cujos condutores sejam empregados da CONTRATANTE. 
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11.7. Em caso de roubo, furto, incêndio, colisão, perda total ou qualquer sinistro, responsabilizar-se pelo 

pagamento da franquia do seguro, estando no momento o automóvel sob responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

11.8. Em caso de acidente, comunicar o fato imediatamente à CONTRATADA e providenciar o registro de 

ocorrência policial ou laudo pericial se houver vítimas.  

11.9. Não efetuar qualquer reparo ou autorizar qualquer serviço no automóvel sem a expressa e prévia 

autorização por parte da CONTRATADA; 

11.10.  Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do contrato; 

11.11. Receber o objeto nos termos do artigo 73, inciso II, e artigo 76 da Lei nº 8666/93; 

11.12. Utilizar adequadamente os automóveis, conforme recomendações do fabricante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

12.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representantes do CRF/MG, com as atribuições específicas, devidamente designadas pelo Presidente do 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais. 

12.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Licitante, os serviços objeto deste Contrato estão sujeitos a 

mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização por parte do CRF/MG, obrigando-se a Licitante vencedora a 

prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados. 

12.3. O Presidente do CRF/MG indicará um fiscal do contrato que será responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias 

ao seu fiel cumprimento. 

12.4. A existência da Fiscalização por parte do CRF/MG de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da Licitante na prestação dos serviços assumidos a serem executados – inclusive perante 

terceiros – por qualquer irregularidade, não importando, na eventualidade de sua ocorrência, co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes. 

12.5. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente 

atendidas pela Licitante vencedora, sob pena de rescisão contratual. 

12.6. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização ou servidor credenciado deverão ser prontamente 

atendidos pela Licitante vencedora, salvo quando implicarem indagações de caráter mais especializado, 

hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

12.7. O CRF/MG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se em desacordo 

com este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – COMUNICAÇÕES 



 

 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

13.1. Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas por escrito e 

só assim produzirão seus efeitos.  As comunicações poderão ser feitas por e-mail com comprovante de 

entrega; 

13.2. A CONTRATADA manterá disponível Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC; 

13.3. A CONTRATADA designará um consultor para atendimento das necessidades do CONTRATANTE, 

devendo manter atualizados os dados do mesmo sempre que necessário; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 

14.1. Integra o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital Pregão Eletrônico nº. 

01/2022, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo CONTRATANTE. 

14.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 01/2022 

ou a regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e FGTS; 

14.3. Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/02, 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, 

o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 

77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

15.2. As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a 

responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em 

consequência do inadimplemento das condições contratuais; 

15.3. O presente contrato poderá ser rescindido, por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8666/93; 
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15.4. Ocorrerá ainda a rescisão, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 

Administração; 

15.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pelo CONTRATANTE;  

15.6. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja 

culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver 

sofrido. 

15.7. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as conseqüências previstas no art. 80, 

incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº. 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

16.1. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos devidamente justificados e comprovados, e ainda 

garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso na prestação do serviço, do 

primeiro ao décimo dia de atraso, contados a partir do dia subseqüente ao fim do prazo estipulado para o 

atendimento do chamado; 

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso na prestação do serviço, 

do décimo primeiro ao vigésimo dia de atraso, contados a partir do dia subseqüente ao fim do prazo 

estipulado para o atendimento do chamado; 

c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso na prestação do serviço, do 

vigésimo primeiro ao trigésimo dia de atraso, contados a partir do dia subseqüente ao fim do prazo 

estipulado para o atendimento do chamado; 
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d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, para cada evento, pelo não cumprimento de 

qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos 

anteriores; 

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Contratante, pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

16.2. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do item anterior, quando 

incorrer nos seguintes motivos:  

I. Descumprimento do prazo de prestação dos serviços; 

II. Recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação dos serviços; 

III. Não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

contrato; 

16.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 durante o prazo de execução contratual; 

16.4. As multas estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis; 

16.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a 

multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa, ou por qualquer outra forma prevista 

em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado 

à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou 

fundamento; 
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17.2. A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização. Caso ocorra, provisória ou definitivamente, a 

suspensão da execução deste contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por 

motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento 

de forma proporcional ao serviço efetivamente realizado; 

17.3. As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente contrato em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

17.4. Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº. 8.666/93 e, alterações posteriores, e 

demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os 

casos omissos, os princípios gerais de Direito;  

17.5. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos 

e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato, conforme preceitua o art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93;  

17.6. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da prestação dos serviços que for adjudicado 

em consequência deste contrato, sem expressa autorização do CONTRATANTE; 

17.7. Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93, o  extrato do presente 

contrato e eventual aditivos serão publicados no DOU, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º 

(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO                                                                                       

18.1. Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93 fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Minas Gerais, para conhecer e dirimir quanto aos litígios que possam decorrer da execução 

deste contrato;  

18.2. E por estarem às partes justas e acordes, firmam este instrumento que será assinado na forma 

eletrônica. 

 

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de 2022. 
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