
 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 003/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº. 033/2022   

Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. 
Modo de Disputa: ABERTO 
Data da Sessão: 31/ 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 POR 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 da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contração de 
Serviços de Coworking, para funcionamento das 05 (cinco) Seções do Conselho Regional de 
Farmácia, localizadas no Estado de Minas Gerais, de forma continuada para um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e 
seus Anexos.  

1.2. A Licitação será realizada por item e os Serviços de Coworking deverão ser prestados nas 
seguintes localidades:   

1.2.1. Item 01  - Seção Juiz de Fora   

1.2.2. Item 02 – Seção Montes Claros   

1.2.3. Item 03 – Seção Pouso Alegre  

1.2.4. Item 04 – Seção Ipatinga   

1.2.5. Item 05 – Seção Governador Valadares 
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1.3. Descrição detalhada dos itens:  

1.3.1. Os ambientes de Coworking deverão conter: sala privativa com estações de trabalho 
compartilhadas (dois postos de trabalho), com área de no mínimo 6m2, com facilites de mobiliário, 
internet de alta velocidade, telefonia, limpeza, vigilância, manutenção, recepção, ar condicionado, 
cozinha/copa compartilhada, água, banheiro, e demais requisitos necessários para o adequado 
atendimento; sendo de forma continuada para um período de 12 (doze) meses.  

1.4. Planilha de Estimativa de Custos   

Item Localidade Valor Mensal Valor Anual 
01  

 

Seção Juiz de Fora

 

R$ 1.645,00

 

R$ 19.740,00

 

02 Seção Montes Claros R$ 1.600,00 R$ 19.200,00 
03 Seção Pouso Alegre R$ 1.850,00 R$ 22.200,00 
04 Seção Ipatinga R$ 1.557,00 R$ 18.684,00 

05 Seção Governador Valadares R$ 1.220,00 R$ 14.640,00 

 

2. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA  

2.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO por item, considerando o valor mensal, 
observado as exigências contidas no Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.  

2.2. 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 pública.  

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

3.1. A despesa para a aquisição do objeto desta licitação ocorrerá à conta de recursos próprios do 
CRF/MG - Orçamento/2022, provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.04.061 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.  

4. DO CREDENCIAMENTO  

4.1 O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.   

4.2 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.   

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

4.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
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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 da 
senha, ainda que por terceiros.   

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

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

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

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO   

5.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.  

5.1.1.  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois 
dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.  

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

 

ou 
por petição dirigida e protocolada no endereço na Rua Rodrigues Caldas, 493 – Bairro Santo 
Agostinho – CEP: 30.190-120 - Belo Horizonte/MG.  

5.3. No último dia do prazo, as impugnações realizadas na forma eletrônica pelo e-mail 
licitacao@crfmg.org.br

 

só serão apreciadas caso tenham sido encaminhadas até as 17h00min deste 
dia, sendo consideradas intempestivas eventuais impugnações enviadas por e-mail após este 
horário.  

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

5.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na 
forma do edital.  

5.5.1.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos.  

5.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.  
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5.7. No último dia do prazo, os pedidos de esclarecimentos somente serão apreciados caso tenham 
sido encaminhados até as 17h00min deste dia, sendo considerados intempestivos eventuais 
pedidos de esclarecimentos enviados após este horário.  

5.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão juntados aos 
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.  

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

5.10. Qualquer modificação no Edital e seus Anexos exigem divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;  

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018 e 
perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento     e     Gestão      (SLTI),      por      meio      do sítio  
www.comprasgovernamentais.gov.br.    

6.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.  

6.1.2. Que atendam as demais exigências deste edital e seus Anexos.   

6.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:   

6.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente;   

6.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);   

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

6.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;   

6.2.5. Que estejam sob o regime de falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação;   

6.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;   

6.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);   
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6.2.8. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 5, de 2017;   

6.2.9. Fica vedada a participação, concomitantemente, de empresas cujo quadro societário seja 
composto pelos mesmos sócios ou qualquer um deles.   

6.2.10. Não poderá participar direta ou indiretamente desta Licitação, empresa da qual participe, 
de qualquer forma, empregado, membros do Conselho, ou dirigentes do CRF/MG.  

6.2.11. A observância das vedações aqui descritas é de inteira responsabilidade do licitante que, 
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis, inclusive a penalidade de desclassificação.   

6.3. Ainda como condição para participação no Pregão, o licitante deverá DECLARAR, em campo 
próprio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:   

6.3.1. A observância das vedações aqui descritas é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis, inclusive a penalidade de desclassificação.   

6.3.1.1.  A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte.  

6.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;   

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

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

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

6.3.6. 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;   

6.3.7. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991;   

6.4.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital.  
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7. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

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

7.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

7.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento.   

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

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

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

7.7.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

7.9.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta;  

7.10.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances;  

7.11.  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários e comerciais considerando também impostos, fretes, 
seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado;  

7.12. Todas as especificações contidas na proposta vinculam à Licitante Vencedora.  

7.13. O quantitativo constante da página do Portal de Compras Governamentais é a mesma 
referente aos subitens listados no Anexo I – Termo de Referência do Edital. Cabe ressaltar que em 
caso de dúvida e/ou divergência em função de transferência de dados para o sistema do 
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“Comprasnet”, PREVALECERÁ A QUANTIDADE E DESCRIÇÃO constante na página principal do Site. 
Problemas com conexão e / ou dúvidas sobre o site: www.comprasgovernamentais.gov.br.  

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos:  

8.1.1. Valor mensal dos serviços;  

8.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência.  

8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo 
das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no 
art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.  

8.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.   

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.   

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

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -
TCU - Plenário).   

8.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento na execução do contrato.  

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

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital.  
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9.2. 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 Termo de Referência.  

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

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

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

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

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

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

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário (mensal) do item.  

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

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

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

9.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

9.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública.  

9.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviado nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

9.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se- á automaticamente.  
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9.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

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

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

9.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

9.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  

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

9.20. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, 
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.  

9.21. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance 
de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  

9.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

9.23. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior.  

9.24.  Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência de lances. Lances 
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é 
utilizada como um dos critérios de classificação.  
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9.25. 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.  

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

9.25.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados.  

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

10. DA ACEITABILIDADE E ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.1. Encerrada a etapa da negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço em relação ao máximo 
estipulado para a contratação deste edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 
do art. 7º e no parágrafo 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.   

10.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio do 
Modelo de Proposta de Preço Anexo II, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta 
final, conforme anexo deste Edital.   

10.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:   

10.3.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;   

10.3.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;   

10.3.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;   

10.3.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018- TCU – 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.   

10.3.5. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 
lance que:   

10.3.5.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
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10.3.5.1.1. Apresentar um ou mais valores na proposta que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes.  

10.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.   

10.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente 
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será 
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.   

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

10.6.1. Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de diligências, 
com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata.   

10.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) 
horas, sob pena de não aceitação da proposta.   

10.7.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir da solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.   

10.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as propostas de 
preço readequadas com o valor final ofertado.   

10.7.3. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que 
não haja majoração do preço.  

10.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham 
a causar prejuízos aos demais licitantes.   

10.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 
objeto.  
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10.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.   

10.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 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, se for o caso.   

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

10.13. A proposta final (com o preço ajustado ao lance vencedor) do licitante declarado vencedor 
deverá ser encaminha por meio digital, através de funcionalidade presente no sistema (upload), no 
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do pregoeiro, e deverá:   

10.13.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via (FORMULADA 
PREFERENCIALMENTE NOS MOLDES DO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II), sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;   

10.13.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento.   

10.13.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei n° 8.666/93).   

10.13.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos.   

10.13.3.2. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação.   

10.13.3.3. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à 
proposta de outro licitante.   

10.14. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.   

10.15. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada  

11. DA HABILITAÇÃO  

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
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11.1.1. SICAF;   

11.1.2. Consulta consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (http://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/);   

11.1.3. 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.   

11.1.3.1. 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.   

11.1.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.   

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

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

11.1.5. 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.   

11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos 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.   

11.2.1. 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.   

11.2.2. 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.   

11.2.3. 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.   

11.3. 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.  

http://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/
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11.4. 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.   

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

11.6. 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.   

11.6.1. 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.   

11.7. Ressalvado o disposto do item 7.5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.   

11.8. Habilitação jurídica:   

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

11.8.2. 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;   

11.8.3. 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.   

11.8.4. 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.   

11.8.5. 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.   

11.8.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País.   

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

http://www.portaldoempreendedor.gov.br;


 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

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

11.9. Regularidade Fiscal e Trabalhista:   

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

11.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (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;   

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

11.9.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;   

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

11.9.6. 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;   

11.9.7. 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;   

11.9.8. 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;   

11.9.9. 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;   

11.9.10. 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.   

11.10. Qualificação Econômico-Financeira:   

11.10.1. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de falência expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, com o validade de 90 (noventa) dias de sua emissão;   

11.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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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;   

11.10.2.1. 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;   

11.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou constar essa previsão no 
contrato social da licitante;   

11.10.2.3. 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;   

11.10.3. 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:   

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
                ______________________________________________ 
LG =                 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
Ativo Total 

                _____________________________________________________ 
SG =                 

Passivo Circulante + Passivo não circulante  
Ativo Circulante 

_______________________________________________ 
LC =                 

Passivo Circulante   

11.10.4. 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).   

11.11. Qualificação Técnica   

11.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior 
a (01) um ano, mediante a apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado.  

11.11.1.1 O(s) atestado(s) deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  
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11.11.1.2. Somente serão aceitos atestado(s) 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/MPDG n. 5, de 2017.  

11.11.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de 01 (um) ano, é admitida a apresentação 
de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo a obrigatoriedade de o 
período ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da INSEGES/MPDG n. 5/2017.  

11.11.1.3.1. O atestado apresentado para um item não poderá ser utilizado para os demais, exceto 
o quantitativo excedente.  

11.11.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa 
situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.  

11.11.1.5. O licitante disponibilizará, caso seja convocado pelo pregoeiro, 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/MPDG n. 5/2017.  

11.12. 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 permitam 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.   

11.12.1. O CRF/MG se reserva o direito de verificar “ in loco” a qualidade dos serviços/produtos de 
que trata(m) o(s) atestado(s);   

11.13. 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 inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.   
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11.14. 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.   

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

11.15. 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.   

11.16. 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.   

11.17. 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.   

11.18. 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.   

11.19. 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.   

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

12 - DA CLASSIFICAÇÃO:  

12.1. Será enviado um representante designado pelo CRF/MG para uma visita ao local da prestação 
dos serviços para uma avaliação em relação aos requisitos que devam ser preenchidos de acordo 
com Termo de Referência Anexo I deste edital. Nesta ocasião será emitido um relatório de 
avaliação  

12.2. A visita deverá ocorrer em, no máximo, cinco dias úteis após a realização do certame, salvo se 
houver recurso, caso em que o prazo será contado, a partir da comunicação da decisão recursal aos 
licitantes.  

12.3. Sendo aprovada, serão realizadas a adjudicação do objeto e a homologação do certame.  
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12.4. Não sendo aprovada, a licitante será desclassificada, sendo convocada a licitante 
remanescente.  

13. DO RECURSO   

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

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

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

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

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

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

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

14.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

14.1.1. 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.  

14.1.2. 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.  

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

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, 
de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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14.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   

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

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

15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo item à(s) licitante(s) vencedora(s).   

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente.  

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

16.3. 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 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.  

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

16.5. 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 LICITADOR.   

16.6. 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.  

16.7. 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 
LICITADOR, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou instrumento equivalente. 
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17. DO REAJUSTE E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual e prazo de vigência são as estabelecidas no 
Termo de Referência -  Anexo I e Minuta do Contrato Anexo III deste Edital.  

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto são as estabelecidas no Termo de 
Referência -  Anexo I e Minuta do Contrato Anexo III deste Edital.  

19. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA E DO LICITADOR.  

19.1. As obrigações da LICITANTE VENCEDORA E DO LICITADOR são as estabelecidas no Termo de 
Referência -  Anexo I e Minuta do Contrato Anexo III deste Edital.  

20. DO PAGAMENTO  

20.1. O pagamento pelos serviços dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada de boleto bancário e do atesto do gestor do contrato.  

20.1.1. No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do Contratante, os valores serão 
corrigidos com base no IGP-M (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento 
até a data da efetiva liquidação.  

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

20.3. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à LICITANTE VENCEDORA 
para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se 
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.  

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

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

20.6. Por determinação legal, prevista na Instrução Normativa nº 1.234 de 11/01/2012 (que faz 
referência a Lei nº. 9.430, de 27 dezembro de 1996), da Receita Federal, o LICITADOR 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 LICITANTE VENCEDORA) de inscrição regular no SIMPLES, comprovação de 
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tratar-se de entidade sem fins lucrativos ou de entidade de assistência social. As retenções deverão 
vir destacadas na NF, NFe, NFes, etc.  

20.7. O LICITADOR pagará as faturas/duplicatas somente à LICITANTE VENCEDORA, vedada sua 
negociação com terceiros.  

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

20.9. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver 
de acordo com as especificações deste instrumento.   

20.10. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de manutenção das 
condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da LICITANTE VENCEDORA.   

20.11. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente à fatura, a 
declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº. 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, 
assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.   

20.12. Caso a empresa não seja optantes pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais 
será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.  

21. DISPOSIÇÕES GERAIS  

21.1. Ao Presidente do LICITADOR 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.   

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

21.1.2. 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.   

21.2. 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.   

21.3. 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.   

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

21.5. 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 
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2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.  

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

21.7. 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.   

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

22. DOS ANEXOS   

É parte integrante deste Edital os seguintes anexo:   

22.1.  Anexo I – Termo de Referência;   

22.1.2.  Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;   

22.1.3. Anexo III – Minuta do Contrato   

23. DO FORO   

23.1. 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, 07 de março de 2022   

De acordo:        

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente do CRF/MG         
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contração de 
Serviços de Coworking, para funcionamento das 05 (cinco) Seções do Conselho Regional de 
Farmácia, localizadas no Estado de Minas Gerais, de forma continuada para um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e 
seus Anexos.   

1.2. Descritivo detalhado dos serviços:  

Item Localidade Descrição 
01  

  

Seção Juiz de Fora

 

Os ambientes de Coworking deverão conter: sala 
privativa com estações de trabalho compartilhadas (dois 
postos de trabalho), com área total de no mínimo 6m2, 
com facilites de mobiliário, internet de alta velocidade, 
água, café, telefonia, limpeza, vigilância, manutenção, 
recepção, ar condicionado, cozinha/copa compartilhada, 
água, banheiro, e demais requisitos necessários para o 
adequado atendimento; sendo de forma continuada para 
um período de 12 (doze) meses. 

02  Seção Montes Claros 
03  Seção Pouso Alegre 
04

  

Seção Ipatinga

 

05  Seção Governador 
Valadares 

 

1.3. A prestação de serviços deverá contemplar o espaço todo mobiliado com estações de trabalho 
com condicionamento acústico (critérios da ABNT NBR 10.152), cadeiras giratórias de encosto alto 
e mesas atendendo padrões de ergometria, armários/ lockers, internet de alta velocidade, telefonia 
fixa para cada usuário, área de recepção (horário comercial), controle e vigilância instalada, serviços 
de limpeza e manutenção geral, cozinha, água mineral, café, equipamentos de condicionamento do 
ambiente (ar condicionado e ventilação central), serviços inclusos de energia elétrica, água, esgoto 
e atendimento as normas de acessibilidade, conforme norma NBR 9050. Tudo isto considerando 
que além do espaço compartilhado (dois postos de atendimento) pelo menos mais 2 cadeiras 
adicionais (uma para cada colaborador) para atendimento simultâneo dos farmacêuticos. Sala de 
espera ou o equivalente para farmacêuticos aguardarem atendimento.    

1.4. Código CATSER - 5380 - Serviços de Apoio Administrativo.  

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO (Fundamentos da Contratação)  

2.1. A contratação pretendida justifica-se pela necessidade de reduzir os gastos financeiros, 
permitir melhor gerenciamento dos recursos financeiros, evitando a compra de materiais a serem 
estocados por prolongados períodos pelas unidades descentralizadas do LICITADOR e com as 
manutenções das 5 (cinco) Seções no interior do Estado de Minas Gerais e também tendo em vista 
que estão sendo implantadas novas tecnologias que viabilizarão a total prestação dos serviços aos 
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farmacêuticos pela Internet ( Projeto CRF TEC ). Sendo assim a Diretoria do LICITADOR decidiu 
encerrar a locação de imóveis para as seções e migrar para o ambiente de Coworking.  

2.1.2. Foi realizado Estudo Técnico Preliminar, onde se demonstrou à maior vantajosidade, 
verificando que no modelo de escritórios compartilhados (gênero), seja por coworking, seja por 
salas privativas, já contempla outros facilites que trazem menos onerosidade.  

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. Nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, o serviço que se pretende 
contratar se enquadra na categoria de serviços comuns, pois seus padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado, conforme já especificado em estudo técnico preliminar.  

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 
1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área 
de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu 
respectivo plano de cargos.  

3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da LICITANTE 
VENCEDORA e o LICITADOR, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade 
e subordinação direta.  

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Modelo de Execução do Objeto)  

4.1 A partir da assinatura do contrato pelas partes, o contratado terá um prazo de 10 dias úteis 
para disponibilizar o espaço com os respectivos mobiliários: estações de trabalho com gavetas, 
fechadas à chave, cadeiras giratórias e sistema de regulagem de altura e de encosto, dentro das 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, instalar e informar o nº e ramais de telefone e 
o credenciamento dos servidores e dos funcionários que irão utilizar as instalações.  

4.2 Mensalmente a LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar nota fiscal com a discriminação dos 
serviços que foram prestados. Caso ocorra alguma prestação de serviços além da franquia 
estabelecida no preço do contrato, deverá ser apresentada nota fiscal separada e descriminando os 
serviços prestados.  

4.3 O horário de funcionamento do LICITADOR será o horário comercial adotado atualmente pelo 
mesmo nas Seções que é de segunda a sexta-feira das 8 horas as 17 horas, com acesso a entrada 
uma hora antes e saída até uma hora depois.  

4.4. O espaço coworking de uso da Seção do LICITADOR contará com, no mínimo, as seguintes 
características:  

4.4.1. Sistema de segurança 24h com monitoramento CFTV e gravação;  

4.4.2. Manutenção predial preventiva e corretiva;  

4.4.3. Gerenciamento de correspondências; 
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4.4.4. Sanitários para Pessoas com Deficiências;  

4.4.5. Ser localizado preferencialmente na região central e de fácil acesso aos centros comerciais e  
fora das áreas consideradas zona de risco, tenha transporte público regular e que atendam 
requisitos de economicidade e logística.  

5. DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS:   

5.1. A presente lista não é exaustiva, representando os parâmetros mínimos de aceitabilidade para 
fins de prestação dos serviços ao LICITADOR e segundo as práticas do mercado.  

5.2. Copa/cozinha contendo:  

- Refrigerador de uso compartilhado; 
- Forno de micro-ondas; 
- Filtro ou bebedouro com água gelada; 
- Espaço para mesas e cadeiras com capacidade para no mínimo 4 pessoas.  

5.3. Estações de trabalho e mobiliário:  

- Cadeiras que atendam as normas ABNT NBR 13962:2006;  

- Mesas de escritório com medidas aproximadas de 120 cm de comprimento por 60 cm de largura e 
que atendam às as normas ABNT NBR 13967:2011;  

- A LICITANTE VENCEDORA deve se comprometer a substituir qualquer mobiliário danificado no 
prazo de 24 horas, por outro igual ou equivalente;  

- As cadeiras devem estar em perfeito funcionamento, em relação a todos os seus ajustes, e o 
material de revestimento não pode apresentar rasgos ou manchas;  

- Todo o mobiliário deverá ser avaliado e aprovado pelo LICITADOR;  

5.4. Sanitários masculinos, femininos e um adaptado para deficiente físico:  

- Devem possuir higienizador para as mãos, dispenser para papel toalha e papel higiênico, espelho;  

- Recomendação de uso de válvulas de descarga com vazão diferenciada para sólidos e líquidos;  

- Deve haver banheiro adaptado para deficientes físicos de acordo com a norma ABNT NBR 
9050:2015;  

5.5. Serviços de Internet e Wi-fi:  

- Deve ter internet de alta velocidade com rede dedicada e com redundância e baixa latência, 
observando-se as descrições do termo de referência;  
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- O tempo de inatividade da rede não pode ultrapassar o prazo de 10 (dez) minutos, com o retorno 
de todas as atividades, considerando a obrigação de o espaço possuir sistema de redundância;  

- Permita que seu acesso possa ser monitorado em tempo real, dando assim a condições de 
controle necessárias para casos de baixa qualidade.  

- Tenha recursos de controle a invasão cibernética (Firewall, IPS e DPI), garantindo assim a 
confiabilidade dos dados trafegados;  

- A rede deve permite configurações onde se possa estabelecer VPN's.  

- A rede de dados deve permitir que a contratante faça a instalação de rede de dados proprietária, 
utilizando da infraestrutura existente;  

5.6. Ar Condicionador:  

- Deve atender à Norma NR 17, na parte referente à climatização de ambientes; 
- Utilizar equipamentos de refrigeração do tipo Split ou ar condicionado central;  

- Manter manutenção preventiva e corretiva, incluindo os serviços de higienização.  

5.7. Armários individuais ou lockers  

- Deve possuir chave individual privado;  

- Capacidade de armazenamento de no mínimo 5 litros.  

5.8. Telefonia com ramais DDR e sistema de URA.  

- Deverá possuir um PABX de última geração que comporte mais de um tronco, com porte para 
atender várias ligações ao mesmo tempo;  

- Facilidades tais como: Unidade Responsiva Automática (URA), cadeado eletrônico, áudio-
conferência entre ramais e telefonia externa, Discagem Direta ao Ramal (DDR) e aparelhos Digitais 
ou IP.  

- A bilhetagem da central deve computar os ramais usados por cada empresa e discriminados 
origem e destino da ligação com data e tempo de uso, com valor unitário por tempo e valor total a 
ser cobrado por ramal;  

6. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. A execução dos serviços ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis a partir da assinatura do contrato 
pelas partes.  

7. OBRIGAÇÕES DO LICITADOR:  
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7.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este documento, o contrato ou 
equivalente, seus anexos.    

7.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais fornecidos e os serviços prestados em desacordo 
com o estabelecido neste documento e em seus anexos.   

7.3. Acompanhar a prestação dos serviços e a execução do contrato por meio de servidores 
especialmente designados para atuarem como Fiscal, aplicando as sanções administrativas cabíveis, 
assegurado a ampla defesa e o contraditório.   

7.4. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do servidor 
formalmente designado para a gestão do contrato;   

7.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela LICITANTE VENCEDORA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.   

7.6. Notificar a LICITANTE VENCEDORA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços e no material fornecido, fixando prazo para sua correção.   

7.7. Pagar à LICITANTE VENCEDORA o valor resultante da execução do objeto, nos prazos e 
condições estabelecidos no contrato, na proposta e em anexos.   

7.8. Efetuar retenções e recolhimentos de tributos e contribuições devidos sobre o valor da nota 
fiscal/fatura fornecida pela LICITANTE VENCEDORA, na forma da Lei.   

7.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades cabíveis em razão do 
inadimplemento das obrigações assumidas no contrato e neste documento.   

8. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:  

8.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;  

8.2. Relatar ao LICITADOR toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;  

8.3. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

8.4. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

8.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos/incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;   
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8.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.   

8.7. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo LICITADOR ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento.   

8.8. Paralisar, por determinação do LICITADOR, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.   

8.9. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações da prestação de serviços 
contratada.  

8.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   

8.11. Prover toda a estrutura para o atendimento das exigências contidas neste documento.  

8.12. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio desta 
contratação, orientando seus empregados, e respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações.   

8.12.1. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato;   

8.13. A quebra da confidencialidade ou do sigilo das informações obtidas em razão da execução do 
objeto pela LICITANTE VENCEDORA ensejará a rescisão unilateral do contrato e a responsabilidade 
criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.   

8.14. Não veicular publicidade acerca do objeto do contrato, salvo se houver prévia autorização 
LICITADOR;  

8.15. A não fiscalização da LICITANTE VENCEDORA pelo LICITADOR não atenua ou exime sua 
responsabilidade pelos serviços inconformes e materiais defeituosos, devendo a mesma, nos 
termos do art. 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) c/c arts. 17 a 27 do 
mesmo código responsabilizar-se pelos vícios e danos – direto-indiretos e lucro cessantes - 
decorrentes da execução do objeto, ficando o LICITADOR autorizado a reter os créditos decorrentes 
da prestação de serviços e fornecimento de materiais, até o limite dos prejuízos causados, não 
eximindo a LICITANTE VENCEDORA das sanções previstas em lei, até a completa indenização dos 
danos causados.   

8.16. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados ao LICITADOR e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, no 
local de prestação do serviço.  

8.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
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satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9. DA SUBCONTRATAÇÃO  

9.1. Não se considera subcontratação a utilização da rede credenciada de espaços coworking, visto 
que a gestão desses espaços é o objeto de contratação que o LICITADOR pretende.  

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

10.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 
do LICITADOR, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do 
art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.  

10.2. O representante do LICITADOR deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato.  

10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência.  

10.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, 
item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.  

10.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará 
instrumento para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o 
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 
LICITANTE VENCEDORA:  

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 
as atividades contratadas; ou  

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

10.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à LICITANTE 
VENCEDORA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

10.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da LICITANTE VENCEDORA a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizada.  

10.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria LICITANTE VENCEDORA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
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10.9. A LICITANTE VENCEDORA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador.  

10.10.  Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à LICITANTE 
VENCEDORA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

10.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

10.12. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

10.13. O representante do LICITADOR deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.14. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela LICITANTE VENCEDORA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo 
de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto 
nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
LICITANTE VENCEDORA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do LICITADOR ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

11.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.  

11.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas LICITANTE 
VENCEDORA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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11.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e 
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo.  

11.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 
05/2017).  

11.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 
pelo gestor do contrato.  

11.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 
fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à LICITANTE VENCEDORA, por 
escrito, as respectivas correções.  

11.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a LICITANTE 
VENCEDORA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização com base em Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.  

11.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade LICITANTE 
VENCEDORA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

12. VIGÊNCIA E REAJUSTE  

12.1. O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado até o limite de 60 meses, se 
assim for da vontade das partes na conformidade do estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. Havendo prorrogação utilizar-se-á o IGP-M (ou outro índice que venha a substituí-lo), 
acumulado em 12 meses contados do mês anterior a data do vencimento ou instrumento 
contratual ou da data do último reajuste.  

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13.1. Ficará impedida de participar de licitação e de contratar com a Administração Geral e, se for o 
caso, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste termo e seus anexos e das demais cominações legal garantida a defesa prévia, a 
licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta:  
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13.1.1. Não mantiver sua proposta pelo prazo de validade da mesma, não podendo ser inferior a 60 
(sessenta) dias;  

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

13.1.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

13.1.4. Falhar ou fraudar na execução do objeto licitado;  

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

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

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

13.2.1.1. Advertência;  

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

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

13.2.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a LICITANTE VENCEDORA ressarcir ao LICITADOR pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 13.2.1.3;  

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

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

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

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

14. DO JULGAMENTO  

14.1. O julgamento será menor valor por item.  

15. DA PROPOSTA  

15.1. A proposta deverá ter os requisitos mínimos para a prestação dos serviços.  

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

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

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

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

Belo Horizonte, 07 de março de 2022   

De acordo:       

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente do CRF/MG             
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ANEXO II   

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022  

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contração de 
Serviços de Coworking, para funcionamento das 05 (cinco) Seções do Conselho Regional de 
Farmácia, localizadas no Estado de Minas Gerais, de forma continuada para um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e 
seus Anexos.   

Item  Localidade  Prestação dos Serviços – Preço Médio Mensal 
      

 

1 - Formulação dos preços com base no Edital - Termo de Referência e seus Anexos; 
2 - Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos relacionados aos produtos que 
compõe o objeto da licitação; 
3 - DA DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO 
OBJETO: Ao participar da licitação, o licitante toma ciência e anui sobre o pleno conhecimento das 
condições de execução do objeto, sendo-lhe defeso realizar, salvo no período de impugnação ao 
certame legalmente previsto, qualquer questionamento ou retardamento de execução do objeto 
sob qualquer pretexto ou alegação. 
4 - Condições de pagamento e faturamento, conforme Edital e seus Anexos; 
5 - Obrigatórios datar a proposta comercial e Assinar;  

Valor da prestação dos serviços Mensal: ..........................................................  

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias  

Dados do Representante Legal para fins de apresentação da proposta e assinatura do contrato: 
Nome: ......................................................... Natural de: ............................... 
Estado civil.............................. Cargo/Função: ......................................... 
Endereço residencial ........................................ Cidade ..................................... 
Telefone: ................ Fax:..............E-mail: ............... CPF/MF nº: ........................... 
RG nº: ............................... Expedido por:...................  

_____________________ , ______ de ______________ de ________.   

___________________________________ 
[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa] 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado. 
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ANEXO III   

(MINUTA) CONTRATO Nº. _______/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. 033/2022, MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 03/2022, 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. 
033/2022, Pregão Eletrônico nº. 03/2022 têm entre si justos e acordados o seguinte:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O objeto do presente contrato é a locação de espaço compartilhado, também, denominado de 
coworking, para funcionamento da Seção xxxxxxxxxxxxxxx, localizado nesta Cidade;   

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

2.1. A despesa para a aquisição do objeto desta licitação ocorrerá à conta de recursos próprios do 
CRF/MG - Orçamento/2022, provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.04.061 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO  

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

3.2.  O pagamento pelos serviços dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada de boleto bancário e do atesto do gestor do contrato.  
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3.2.1. No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do CONTRATANTE, os valores serão 
corrigidos pelo IGP-M (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a 
data da efetiva liquidação.  

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

3.4. 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.  

3.5.  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.  

3.6. 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.  

3.7. 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.  

3.8. O CONTRATANTE pagará as faturas/duplicatas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros.  

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

3.10. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver 
de acordo com as especificações deste instrumento.   

3.11. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de manutenção das 
condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da contratada.   

3.12. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente à fatura, a 
declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº. 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, 
assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.   

3.13. Caso a empresa não seja optantes pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será 
descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.  
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CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES  

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

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

CLÁUSULA QUINTA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

5.1.  O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 
do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, 
e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.  

5.2. O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.  

5.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos no Termo de Referência.  

5.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, 
item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.  

5.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará 
instrumento para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o 
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 
CONTRATADA:  

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 
as atividades contratadas; ou  

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

5.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

5.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizada.  

5.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
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5.9. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador.  

5.10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

15.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

5.12. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que 
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os 
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

5.13. Adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.14. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 
80 da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

CLÁUSULA SEXTA -  DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

6.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.  

6.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades.  



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
6.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e 
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

6.3.1. Dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo.  

6.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 
05/2017).  

6.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 
pelo gestor do contrato.  

6.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 
fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 
respectivas correções.  

6.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA 
para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base 
em Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.  

6.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

CLÁUSULA SETIMA - DOS DEVERES DA CONTRATADA  

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

7.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;  

7.2. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços;  

7.3. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

7.4. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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7.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos/incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;   

7.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.   

7.7. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento.   

7.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros.   

7.9. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos.   

7.10. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações da prestação de serviços 
contratada.  

7.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   

7.12. Prover toda a estrutura para o atendimento das exigências contidas neste documento.  

7.13. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio desta 
contratação, orientando seus empregados, e respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações.   

7.13.1. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato;   

7.14. .A quebra da confidencialidade ou do sigilo das informações obtidas em razão da execução do 
objeto pela CONTRATADA ensejará a rescisão unilateral do contrato e a responsabilidade criminal, 
na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.   

7.15. Não veicular publicidade acerca do objeto do contrato, salvo se houver prévia autorização da 
do CONTRATANTE;    

7.16. A não fiscalização da CONTRATADA pelo CONTRATANTE não atenua ou exime sua 
responsabilidade pelos serviços inconformes e materiais defeituosos, devendo a CONTRATADA, nos 
termos do art. 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) c/c arts. 17 a 27 do 
mesmo código responsabilizar-se pelos vícios e danos – direto-indiretos e lucro cessantes - 
decorrentes da execução do objeto, ficando o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos 
decorrentes da prestação de serviços e fornecimento de materiais, até o limite dos prejuízos 
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causados, não eximindo a CONTRATADA das sanções previstas em lei, até a completa indenização 
dos danos causados.   

7.17. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, no 
local de prestação do serviço.  

7.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

CLAÚSULA OITAVA - DOS DEVERES DO CONTRATANTE  

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

8.2. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este documento, o contrato ou 
equivalente, seus anexos.    

8.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais fornecidos e os serviços prestados em desacordo 
com o estabelecido neste documento e em seus anexos.   

8.4. Acompanhar a prestação dos serviços e a execução do contrato por meio de servidores 
especialmente designados para atuarem como Fiscal, aplicando as sanções administrativas cabíveis, 
assegurado a ampla defesa e o contraditório.   

8.5. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do servidor 
formalmente designado para a gestão do contrato;   

8.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.   

8.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços e no material fornecido, fixando prazo para sua correção.   

8.8. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da execução do objeto, nos prazos e condições 
estabelecidos no contrato, na proposta e em anexos.   

8.9. Efetuar retenções e recolhimentos de tributos e contribuições devidos sobre o valor da nota 
fiscal/fatura fornecida pela CONTRATADA, na forma da Lei.   

8.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades cabíveis em razão do 
inadimplemento das obrigações assumidas no contrato e neste documento.   

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO   



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

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

 

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

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

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

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

CLAÚSULA DÉCIMA - REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS   

10.1. O valor convencionado para pagamento ficará irreajustável por 12 (doze) meses, conforme 
termo de referência anexo I e proposta de preços anexos II deste edital. Poderá haver prorrogação 
após este período, se assim for da vontade das partes em conformidade com o estabelecido na Lei 
8.666/93, artigo 57 inciso IV.  

10.2. Havendo prorrogação, utilizar-se-á o IGP-M (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o 
dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.  

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

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E REAJUSTE  

11.1. O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado até o limite de 60 meses, se 
assim for da vontade das partes na conformidade do estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. Havendo prorrogação utilizar-se-á o IGP-M (ou outro índice que venha a substituí-lo), 
acumulado em 12 meses contados do mês anterior a data do vencimento ou instrumento 
contratual ou da data do último reajuste.  

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

12.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em parte, o serviço objeto deste 
Contrato.  
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CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO  

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

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO  

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

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA  - DAS PENALIDADES  

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

15.1.1. Advertência;  

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

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

15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir ao CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item 15.1.3;  

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

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

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

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

15.7. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de 
inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais.  
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15.8. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por 
eventuais perdas ou danos causados ao CONTRATANTE.  

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

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

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

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

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

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

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

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

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

17.2. E por estarem às partes justas e acordes, firmam este instrumento que será assinado na 
forma eletrônica. 
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Belo Horizonte, ______ de ___________________ de 2021.   

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

      

Farm. Júnia Célia de Medeiros 
Presidente   

Farm. Sebastião José Ferreira 
Tesoureiro  

    

Empresa e assinatura do responsável legal 

    

TESTEMUNHAS: 

NOME: ________________________   NOME: __________________ 

CPF: __________________________                       CPF: ____________________ 

RG: _________________________                   RG: ___________________ 
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