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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 05/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº. 050/2022 

Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

Modo de Disputa: ABERTO 

Data da Sessão: 24/06/2022 

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, 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, na forma ELETRÔNICA, tipo “Menor preço global”, conforme descrito neste edital e seus anexos; 

O procedimento Licitatório obedecerá, na forma da Lei n. 14.133/2021, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991, do 
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, da IN nº 5, de 26 de maio de 2017, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores e, subsidiariamente, de outras normas aplicáveis 
ao objeto deste certame. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
especializada em Gestão Documental, para prestação de serviços de natureza continuada, de guarda de 
documentos, o qual compreende: a guarda, implantação, armazenamento, conservação, arquivamento, 
transporte, classificação, eliminação e gerenciamento de documentos produzidos pelo Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais, e conforme disposto na Resolução CFF nº 692 de 30 de outubro de 2020, 
compreendendo todas as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema Comprasnet 
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações constantes deste Edital, deverão ser 
consideradas as constantes no Edital. 
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1.3. A licitação será composta por GRUPO ÚNICO, conforme tabela constante no Termo de Referência, 
devendo o licitante apresentar proposta que abranja integralmente o objeto já especificado.  
 
1.4. Descrição dos Serviços 

A) IMPLANTAÇÃO INICIAL E TRANSFERÊNCIA 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO – INICIAL E TRANSFERÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE PREVISTA 

01 

1.1. Aquisição de Cartonagem Caixa Padrão 2.000 

1.2. Catalogação/inventário simples  Caixa Padrão Trabalhada 2.000 

1.3. Movimentação interna de 1ª 
internação 

Caixa Padrão 2.000 

1.4. Transporte Inicial Caixa Padrão 2.000 

 
B) SERVIÇOS RECORRENTES/MENSAL 
 

SERVIÇOS RECORRENTES – ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE PREVISTA OCORRENCIA 
ANUAL 

02 

2.1. Armazenagem Caixa Padrão por 
mês 2000 12 

2.2. Movimentação para 
retirada da Prateleira 

Caixa Padrão 
movimentada 40 12 

2.3. Movimentação para 
devolução na Prateleira 

Caixa Padrão 
movimentada 40 12 

2.4. Movimentação urgente Caixa Padrão 
movimentada 10 12 

2.5. Pesquisa padrão Documento 
pesquisado 30 12 

2.6. Pesquisa padrão urgente Documento 
pesquisado 10 12 

2.7. Digitalização por demanda Por página 
digitalizada 900 12 

2.8. Intercalação Por documento 
intercalado 10 12 

2.9. Rearquivo Por documento 
rearquivado 40 12 

2.10. Implantação do Software Por máquina 5 1 
2.11. Movimentação Externa da Por viagem 2 12 
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Coleta (Transporte) 
2.12. Movimentação Externa da 
Entrega (Transporte) 

Por viagem 2 12 

2.13. Movimentação Externa 
Urgente (Transporte) 

Por viagem 1 12 

2.14. Sala de Consultas Por tuno 
(manhã/tarde) 
utilizado 

2 12 

2.15. Cópias Xerográficas Por página copiada 50 12 
2.16. Saída permanente Por padrão caixa 2.000 1 

 
1.5. A execução dos serviços se fará conforme a demanda. Assim, o CONTRATANTE não se obriga esgotar o 
valor estimado. Os quantitativos de serviços estimados que não forem utilizados ao longo do contrato, não 
poderão ser cobrados e não serão pagos pelo CONTRATANTE. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1. O objeto desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.051 – 
Outros Serviços - do Orçamento do CONTRATANTE para o exercício de 2022, com valor global estimado de 
R$ 176.519,55 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos). 
 
2.2. O preço acima indicado já leva em conta todas e quaisquer despesas para a aquisição, na forma 
descritiva no Termo de Referência, anexo I deste edital;  
 
2.3. A quantia apresentada acima não indica qualquer compromisso futuro, tão somente refletindo valor 
estimado utilizando como referencial máximo da contratação.  
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. 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;  
 
3.2. 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; 
 
3.3. 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;  
 
3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as 
transações, efetuadas diretamente ou por seu representante;  
 
3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
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licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 
terceiros; 
  
3.6. 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;  
 
3.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação;  
 
3.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso.  
 
4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL DO GRUPO, observada às especificações 
técnicas e condições definidas neste Edital e seus anexos. 

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

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

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

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

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

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

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

5.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 
eletrônico para os interessados. 
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6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

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

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

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

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

6.2. Será vedada a participação de: 

6.2.1. Empresas suspensas de participar de licitações e impedidos de contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021; 

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

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

6.2.4. Encontre-se em processo de dissolução empresarial ou em falência, quando tratar-se de auto 
requerimento (art. 97, I, da Lei nº 11.101/2005) ou quando houver pronunciamento judicial de 
admissibilidade do pleito falimentar formulado pelos legitimados previstos nos incisos II a IV do art. 97 da Lei 
nº 11.101/2005;  

6.2.5. As organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário);  

6.2.6. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual 
haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:  

6.2.6.1. Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda 
ou contratação; ou  

6.2.6.2. De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante;  
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6.2.7. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, 
art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de 
junho de 2010);  

6.3. É vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;  

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

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

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

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

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

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

6.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

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

6.4.8. 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;  

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital.  

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
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7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 

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

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

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

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

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

7.8. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da sessão pública 
do Pregão. 

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

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

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

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

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, sendo vedado 
o seu envio no campo da descrição detalhada do objeto, sob pena de desclassificação em razão da 
identificação da proposta antes dos lances. 

8.2. A proposta deverá conter: 

8.2.1. Descrição detalhada do objeto, contendo especificações previstas do Termo de Referência, contendo 
ainda, entre outras, as seguintes informações: 

8.2.2. Proposta conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta 
com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta; 

8.3. No campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, não havendo informação adicional, em 
atendimento à exigência do Sistema, basta que a licitante declare no citado campo que a proposta está de 
acordo com o edital. 

8.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante Vencedora e serão 
desclassificadas as propostas que a identifiquem antes do encerramento da etapa de lances. 

8.5. A licitante deverá consignar, de forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado para o item, 
em reais (R$), com até duas casas decimais, já considerados e inclusos nos valores propostos, tais como os 
relativos aos equipamentos de proteção individual – EPI, uniformes, impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, 
garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, apurados mediante o 
preenchimento do modelo de Proposta e Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo II deste 
Edital; 

8.6. No preço ofertado deverão estar computados todos os custos necessários ao atendimento do objeto 
desta licitação 

8.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta de preços apresentada, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações dos seus termos originais, ressalvadas 
as alterações absolutamente formais, autorizadas pelo(a) Pregoeiro(a), destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas. 

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

8.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do CONTRATO, ficam as 
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.  

8.9. 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. 
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8.10. 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 
pessoal necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 

8.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

8.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Licitante Vencedora pode ensejar a 
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: 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 por sobre preço 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 indicado neste Edital. 
 
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. 
 
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 PREÇO MENOR GLOBAL, sagrando-se vencedora a empresa licitante 
que ofertar o menor lance GLOBAL para o Grupo. 
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9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 
 
9.6.1. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
 
9.7. 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 de R$ 10,00 (dez reais). 
 
9.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
9.9. 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. 
 
9.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
 
9.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
 
9.12. 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. 
 
9.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
9.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
9.15. 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. 
 
9.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
9.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
 
9.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
9.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
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porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de 
pequeno porte 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. 
 
9.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance será considerado empatado 
com a primeira colocada. 
 
9.21. 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. 
 
9.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
9.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
9.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 60 § 1º e 2º da Lei 14.133/21, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
 
9.24.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade 
de Município, no território do Estado em que este se localize; 
 
9.24.2. por empresas brasileiras; 
 
9.24.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
9.24.4 - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 
de 2009. 
 
9.25. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
ou os lances empatados. 
 
9.26. 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. 
 
9.26.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
9.26.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
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documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 
 
9.27. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
9.28. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
9.29. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
estabelecido (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 
 
9.29.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
9.30. 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; 
 
9.30.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
9.31. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
9.31.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 
9.32. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.33. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
 
9.34. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 
em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
9.34.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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9.35. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 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. 
 
9.36. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro e equipe de apoio, verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

10.1.1. SICAF;  

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

10.1.3. 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.  

10.1.3.1. 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.  

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

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

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

10.1.5. 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.  

10.1.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do 
SICAF, nos documentos por ele abrangido sem relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15 
e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.  
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10.1.7. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.  

10.1.8. É dever de o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 
proposta, a respectiva documentação atualizada.  

10.1.9. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feitas pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão 
(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.  

10.1.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.  

10.1.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante a 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital.  

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

10.1.13. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

10.1.14. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições.  

10.1.15. Ressalvado o disposto do item 10.1.10, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.  

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

10.2.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
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10.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.  

10.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.  

10.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.  

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

10.2.7. 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.  

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

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

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

10.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional;  

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

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

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

10.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  
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10.3.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

10.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.3.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.3.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

10.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

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

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

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

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

10.4.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;  

10.4.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes 
fórmulas: 

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

 SG =  
 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 LC =     
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Ativo Circulante 
Passivo Circulante   

 
10.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 
10% (dez por cento).  

10.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

10.5.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item/grupo pertinente, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
10.5.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços 
executados com as seguintes características mínimas: 
 
10.5.1.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 2 (dois) anos na prestação dos serviços 
de gestão de acervo documental, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não 
havendo obrigatoriedade de os 2 (dois)anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017; 
 
10.5.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 
 
10.5.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o 
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

10.5.3. Declaração de que possui instalações para guarda documental e escritório na cidade de Belo 
Horizonte, ou em sua região metropolitana.  

10.5.4. Apresentar declaração de conhecimento e plena aceitação das condições estabelecidas neste edital, 
e de inexistência de fato impeditivo à habilitação.  

10.5.5. Apresentar Declaração de que disponibilizará, na data da contratação, de instalações, e 
aparelhamento e de pessoal técnicos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
dentre eles 01 (um) profissional graduado em Biblioteconomia e/ou Arquivologia, devidamente registrado 
no Conselho Profissional competente. 

10.5.5.1. As instalações prediais deverão atender a todas as normas estabelecidas pelas entidades 
regulamentadoras, para armazenamento de documentos de arquivo, citando, no mínimo, as seguintes 
informações: 

I - endereço completo, da forma que melhor identifique a localização das instalações; 
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II - qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

10.5.6. Alvará/Licença de Funcionamento emitido pelo órgão Municipal da sede do Licitante. 

10.5.7. Alvará emitido pelo Corpo de Bombeiro. 

10.6. Poderá ser realizada diligência nas dependências da empresa melhor classificada, após análise da sua 
habilitação por profissionais definidos pela Licitante Vencedora, e/ou a qualquer tempo, a fim de verificar 
se todas as exigências do Edital serão atendidas; 

10.7. Atestado de Visita Técnica conforme Anexo III deste Edital. 

10.7.1. O Atestado de Visita Técnica poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 
conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o CRF/MG. 

10.8. Termo de Responsabilidade e Sigilo conforme Anexo IV deste Edital. 

10.9. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o 
envio da documentação por meio do e-mail: licitacao@crfmg.org.br  

10.11. Posteriormente, poderá ser solicitado pelo pregoeiro, todos os documentos apresentados na fase de 
Proposta e Habilitação ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada 
por tabelião de notas, ou por Servidor da administração, desde que conferidos com o original, ou publicação 
de órgão de Imprensa Oficial, para análise, no prazo de até 03 (três) dias úteis, após encerrado o prazo para 
encaminhamento via funcionalidade do sistema ou e-mail. 

10.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada seja declarada 
vencedora, caso atenda a todas as demais exigências do Edital e seus Anexos. 

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

10.14. 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, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do 
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.14.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e Anexos, com a reabertura da sessão pública. 
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10.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para continuidade da mesma. 

10.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital e 
seus anexos. 

10.16.1. 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. 

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

11. DO RECURSO 
 
11.1. Caberá recurso em face de: 
 
I - julgamento das propostas; 
II - ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
III - anulação ou revogação da licitação; 
 
11.1.1. Nos recursos de julgamento das propostas e de ato de habilitação ou inabilitação de licitante serão 
observadas as seguintes disposições: 
 
I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para 
apresentação das razões recursais de 3 (três) dias úteis será iniciado na data de intimação ou de lavratura da 
ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 
da Lei n. 14.133/2021, da ata de julgamento; 
II - a apreciação se dará em fase única. 
 
11.2. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua 
intenção de recurso. 
 
11.3. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante 
vencedor. 
 
11.4. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do 
licitante, ou baseada em fatos genéricos. 
 
11.5. O pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 
campo próprio do sistema eletrônico. 
 
11.6. O 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 úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 
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apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr a partir do término do 
prazo do recorrente. 
 
11.7. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o 
licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 
 
11.8. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro serão a ele dirigidos, 
que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua 
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 
 
11.9. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. Poderá haver reabertura da sessão publica quando: 

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

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

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

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

13.3. A homologação da presente licitação não obriga o CONTRATANTE a adquirir o objeto licitado. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  
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14.1. Não haverá a exigência de garantia de execução do objeto. No caso da “não” execução do objeto será 
aplicada as sanções administrativas determinadas neste Termo de Referência.  
 
14.2. Não há no objeto motivação para garantia contratual, especialmente porque não existirem encargos 
trabalhistas a serem cobertos pelo CONTRATANTE no caso de um descumprimento contratual. Não é o caso, 
também, de pagamento antecipado para a prestação do serviço. 
 
15. DO REAJUSTE 

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

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações do Licitador e da Licitante Vencedora serão estabelecidas no Termo de Referência e 
Termo do Contrato. 

18. DO PAGAMENTO 

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

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
 
I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CRF/MG pelo prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias; 
 
II. Fizer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CRF/MG pelo prazo de até 60 (sessenta) meses 
e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; 
 
III. ensejar o retardamento da execução do certame: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com CRF/MG pelo prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias; 
 
IV. não mantiver a proposta: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CRF/MG pelo prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias; 
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V. comportar-se de modo inidôneo ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CRF/MG pelo prazo de até 60 (sessenta) meses 
e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; 
 
VI. cometer fraude de qualquer natureza: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CRF/MG pelo prazo de até 60 (sessenta) meses 
e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; e 
 
VII. não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital ou não 
retirar/assinar/não der recebimento ao respectivo instrumento contratual: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CRF/MG pelo prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do item de contratação. 
 
19.2. Além das penalidades acima, os licitantes ficarão sujeitos ao cancelamento de sua inscrição no 
cadastro do PJ e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV da Lei n. 14.133/2021. 
 
19.3. Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, será emitida notificação de cobrança ao licitante, 
que deverá fazer o recolhimento do valor aos cofres públicos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, sob pena de cobrança judicial. 
 
19.4. Detectada prática de condutas especificadas consideradas infrações administrativas na sessão pública, 
o pregoeiro remeterá ao setor competente para que inicie procedimento de apuração em processo 
apartado. 
 
19.4.1. Em sendo aberto procedimento de apuração das condutas pelo setor competente, os licitantes serão 
notificados formalmente para apresentação de defesa administrativa. 
 
19.5. Para os fins deste edital, para aplicação de qualquer das penalidades previstas, considera-se: 
 
I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 
a. não entregar qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o 
certame; ou 
b. entregar em desacordo qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro 
durante o certame; 
 
II. fazer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame: 
a. prestar informações falsas; ou 
b. apresentar documentação com informações inverídicas; 
 
III. retardar a execução do certame: 
a. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
b. não comprovar os requisitos de habilitação; ou 
c. praticar qualquer ação, ou se omitir, de modo que prejudique o bom andamento do certame; 
 
IV. não mantiver a proposta: 
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a. não enviar a proposta; 
b. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
c. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
d. deixar de apresentar amostra, quando for constar no Edital; e 
 
V. comportar-se de maneira inidônea ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013: 
a. frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório; 
b. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
c. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
d. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; ou 
e. realizar atos como os descritos no art. 156, IV, § 5º da Lei n. 14.133/2021. 
 
19.6. Não será apurada a conduta pertinente à desclassificação ocorrida antes da fase de lances, salvo se 
houver indícios de má-fé. 
 
19.7. Quando a ação ou omissão do licitante ou do adjudicatário ensejar o enquadramento da conduta em 
tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais gravosa. 
 
19.8. Quando, em um mesmo procedimento licitatório, o licitante cometer mais de uma conduta passível de 
punição em itens de contratação diversos, será aplicada a pena da conduta mais gravosa, podendo ser 
majorada até seu patamar máximo, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
19.9. Poderá ser afastada a majoração de que trata o item anterior caso as condutas perpetradas possuam 
nexo causal entre si. 
 
19.10. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada mediante instauração 
de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.11 Caso tenha sido verificada concomitante conduta que configure ato lesivo à administração pública, o 
rito da apuração será aquele previsto na Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena e os danos causados à Administração, observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
19.13. O licitante ficará isento das penalidades caso reconhecida força maior ou caso fortuito devidamente 
reconhecido pela Administração do CRF/MG, bem como comprovado que a conduta praticada seja 
decorrente de vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído. 
 
19.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF após o trânsito em julgado 
administrativo. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo 
Pregoeiro. 

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

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o principio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por estes custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

20.8. Em caso de expressa divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 
componham o processo, prevalecerão a deste Edital. 

20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico  licitacao@crfmg.org.br , e também 
poderá ser lido no endereço da Rua Rodrigues Caldas, 493 – Bairro Santo Agostinho – CEP: 30.190-120 - Belo 
Horizonte/MG, nos dias úteis, no horário de 08h00min as 17h00min, mesmo endereço e período nos quais 
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.10.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

20.10.2. ANEXO II – Modelo da Proposta;  

20.10.3. ANEXO III – Atestado de Visita Técnica; 

20.10.4. ANEXO IV – Termo de Responsabilidade e Sigilo; 
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20.10.5. ANEXO V – Minuta do Termo de Contrato; 

  

Belo Horizonte, 30 de maio 2022. 

 

 

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 

Presidente do CRF/MG 

 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
especializada em Gestão Documental, para prestação de serviços de natureza continuada, de guarda de 
documentos, o qual compreende: a guarda, implantação, armazenamento, conservação, arquivamento, 
transporte, classificação, eliminação e gerenciamento de documentos produzidos pelo Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais, e conforme disposto na Resolução CFF nº 692 de 30 de outubro de 2020, 
compreendendo todas as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. É dever do Poder Público, a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como 
preceitua o artigo 216, §2°, da Constituição Federal, assim como a organização da documentação pública, 
que é um dos meios pelo qual o cidadão tem acesso aos instrumentos de garantia de seus direitos. Logo, o 
serviço de guarda de documentos (documentos físicos) em local especializado, se faz necessário para a 
continuidade da prestação de serviço de gestão de documentos já existente, bem como pela 
necessidade de espaço que os documentos exigem para serem devidamente guardados, não 
havendo espaço físico para armazenamento, na Sede do CRF/MG, em condições adequadas de 
preservação, conservação e segurança. Os serviços serão prestados de forma contínua pela sua 
essencialidade, por mais de um exercício financeiro, pois sua interrupção pode comprometer a 
prestação do serviço público, visto a necessidade de garantir a guarda e gestão dos documentos do 
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LICITANTE, em conformidade com a Lei 8.159/91. A prestação do serviço não gera vínculo 
empregatício entre os empregados da LICITANTE VENCEDORA e o CRF/MG. 

2.2. A tabela abaixo resume a estimativa dos serviços e valores para a realização do objeto deste 
Termo de Referência: 
 
CATSERV: 15407 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA 

Item Subitem/Especificação Unidade Quantidade 
prevista Ocorrência no ano 

01 

1.1. Aquisição de 
cartonagem Caixa padrão 2.000 1 

1.2. Catalogação/inventário 
simples 

Caixa padrão 
trabalhada 2.000 1 

1.3. Movimentação Interna 
de 1ª Internação Caixa padrão 2.000 1 

1.4. Transporte inicial Caixa padrão 2.000 1 

CATSERV: 14036 
SERVIÇOS RECORRENTES/MENSAL – ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO 

Item Subitem/Especificação Unidade Quantidade 
prevista Ocorrência no ano 

02 

2.1. Armazenagem  Caixa padrão por 
mês 2.000 12 

2.2. Movimentação para 
Retirada da Prateleira 

Caixa padrão 
movimentada 40 12 

2.3. Movimentação para 
Devolução na Prateleira 

Caixa padrão 
movimentada 40 12 

2.4. Movimentação Urgente Caixa padrão 
movimentada 10 12 

2.5. Pesquisa Padrão  documento 
pesquisado 30 12 

2.6. Pesquisa Padrão 
Urgente 

Documento 
pesquisado 10 12 

2.7. Digitalização Por 
Demanda 

Por página 
digitalizada 900 12 

2.8. Intercalação Por documento 
intercalado 10 12 

2.9. Rearquivo Por documento 
rearquivado 40 12 

2.10. Implantação Do 
Software Por máquina  5 1 

2.11. Movimentação 
Externa de Coleta 
(Transporte) 

Por viagem  2 12 
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2.12. Movimentação 
Externa de Entrega 
(Transporte) 

Por viagem  2 12 

2.13. Movimentação 
Externa Urgente 
(Transporte) 

Por viagem  1 12 

2.14. Sala de Consultas 
Por turno 
(manha/tarde) 
utilizado 

2 12 

2.15. Cópias Xerográficas Por página copiada 50 12 
2.16. Saída Permanente Por padrão caixa 2.000 1 

 
Nota: o faturamento dos serviços descritos na tabela acima ocorrerá via medição dos serviços solicitados. 
 
2.3. PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 
VALOR MÉDIO 
TOTAL ANUAL 

1 IMPLANTAÇÃO 
E 

TRANSFERENCIA 

R$ 60.800,00 R$ 54.640,00 R$ 116.000,00 R$ 77.146,66 

2 SERVIÇOS 
RECORRENTES 

R$ 76.118,00 R$ 80.210,68 R$ 141.790,00 R$ 99.372,89 

VALOR TOTAL ANUAL (IMPLANTAÇÃO + SERVIÇOS) = R$ 176.519,55 (cento e setenta e seis mil, 
quinhentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
3.  DETALHAMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
3.1. DO TRANSPORTE 
 
3.1.1. Será de inteira responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA a retirada e o transporte do local onde o 
acervo do LICITANTE está acondicionado ao local da sede da LICITANTE VENCEDORA, o envio de caixas 
solicitadas e a respectiva coleta de devolução ao seu local de armazenamento. 
 
3.1.1.1. A retirada e o transporte do acervo deverão ser realizados em até 05 (cinco) dias úteis, após a data 
da assinatura do contrato e ocorrerão a expensas da LICITANTE VENCEDORA. 
 
3.1.2. O acervo da CONTRATANTE encontra-se disponível na sede do atual prestador deste serviço, no 
município de Belo Horizonte/MG, e atualmente conta com 1.500 (mil e quinhentas) caixas. 
 
3.1.3. A realização da coleta do acervo documental deverá ser feita de forma planejada, com medidas de 
segurança necessárias para preservar a integridade física dos documentos. 
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3.1.4. Os documentos que sofrerem avarias durante o transporte deverão ser reparados imediatamente e 
sem custos para o CRF/MG. 
 
3.1.5. O transporte dos documentos deve ser feito em veículos apropriados contra intempéries, com a 
documentação regularizada e seguro de carga. 
 
3.1.6. Para a realização do transporte as caixas deverão estar lacradas, e serão formados lotes de acordo 
com a capacidade de cada veículo. 
 
3.1.7. O serviço de transporte compreende o recolhimento, conferência, indexação e transporte das caixas 
para migração para a sede da LICITANTE VENCEDORA. 
 
3.1.8. Após a transferência do acervo a LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar termo de 
conferência/recebimento e relatório contendo a relação do acervo guardado, que passa a ser de sua 
responsabilidade. 
 
3.1.9. Formalizada a coleta, a empresa responsabilizar-se-á penal, civil e administrativamente pelos 
documentos do LICITANTE. 
 
3.1.10. Considera-se como sendo um único transporte se, na mesma oportunidade, a LICITANTE VENCEDORA 
recolher, na sede do CRF/MG, caixas-arquivo e/ou documentos para guarda e armazenagem e entregar 
caixas-arquivo e/ou documentos arquivados e que foram solicitados pelo CRF/MG, objetivando consulta ou 
substituição. 
 
3.1.11. Todo documento ou caixa-arquivo que sair das dependências da empresa LICITANTE VENCEDORA, 
para atendimento de consulta, será acompanhado por um recibo, que será assinado por representante 
designado pelo CRF/MG ao receber a documentação. 
 
3.2. DO ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS 
 
3.2.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá ter suas instalações de guarda física do acervo em Belo horizonte ou 
região metropolitana. 
 
3.2.2. As instalações deverão cumprir os seguintes requisitos mínimos: 
 
a. Local para guarda do arquivo servido por vias pavimentadas, com iluminação natural, controle de 
temperatura e condições apropriadas, livre de poeira, umidade e/ou qualquer outra condição que 
prejudique ou adultere os documentos armazenados; 
 
b. Vigilância, 24 horas por dia, interna e externa ao prédio, monitorado por câmara de segurança; 
 
c. Sistema de vigilância patrimonial com gravação de imagens preservada por no mínimo 30 (trinta) dias; 
 
d. Local de guarda de documentos equipado com estantes de aço galvanizado e devidamente identificados; 
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e. Sistema de pára-raios e de detecção de intrusão, fumaça e calor, interligados a painel de controle de 
vigilância; 
 
f. Hidrantes e extintores de incêndio, conforme exigência do Corpo de Bombeiros e Normalização Brasileira, 
PPCI do prédio de guarda dos documentos; 
 
g. Piso industrial adequado para guarda de documentos; 
 
h. Pavilhão de guarda de documentos com fiação elétrica blindada e iluminação indireta; 
 
i. Controle de temperatura e umidade do prédio de guarda dos documentos, conforme normatização, para 
preservação do documento; 
 
j. Grades de segurança, com restrições de entradas nos espaços; 
 
k. Controle biológico por meio de fumigação, dedetização, desratização e descupinização, realizado de forma 
periódica, por empresa especializada, seguindo as normas de Vigilância Sanitária; 
 
l. Luz de emergência em todas as peças do depósito e estantes de armazenamento dos documentos dentro 
das normas de segurança; 
 
m. Possuir sala exclusiva e apropriada para consulta, in loco, das caixas arquivo. 
 
3.2.3. A LICITANTE VENCEDORA deverá: 
 
a. Exercer rígido controle de armazenamento dos documentos, de maneira a conservar seu perfeito estado 
de conservação e possibilitar a eficiente localização do acervo; 
 
b. Dispor de documentação legalmente válida, a ser apresentada no ato da assinatura do contrato, que 
comprove a manutenção das condições físicas e operacionais relativas ao local de armazenamento do acervo 
documental, a seguir especificadas; 
 
b.1. Comprovação da aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio emitido pelo Corpo de 
Bombeiros; 
 
b.2. Comprovação de existência de serviços de monitorado por câmera de segurança - 24 (vinte e quatro) 
horas por dia -, mediante apresentação de documento fiscal de aquisição e instalação ou contrato de 
locação dos equipamentos e sistemas, bem como apresentação de contrato firmado para prestação de 
serviços de manutenção periódica, preventiva e corretiva desses equipamentos e sistemas; 
 
b.3. Comprovação de controle biológico (fumigação, dedetização, desratização e descupinização) para os 
últimos 12 (doze) meses, por empresa especializada, seguindo as normas de Vigilância Sanitária, mediante 
apresentação de contrato firmado para a prestação desses serviços, ou de documento fiscal comprovando a 
realização desses serviços, observada a garantia mínima dos serviços; 
 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

b.4. Comprovação da existência, no local de armazenamento do acervo, de circuito interno de gravação de 
imagens, mediante apresentação de documento fiscal de aquisição e instalação ou contrato de locação 
desses equipamentos; 
 
b.5. Apólice relativa à contratação de Seguro, visando à cobertura dos danos causados aos documentos sob 
sua guarda em caso de sinistros em suas instalações, tais como perdas, danos e roubo sobre a 
documentação armazenada. 
 
c. A documentação que comprove as condições e exigências constantes nos itens deste anexo poderão ser 
requeridas pela LICITANTE, durante a vigência do contrato, mediante solicitação prévia para fins de 
comprovação das condições do local de guarda do acervo documental. 
 
3.3. DO CADASTRAMENTO E CONTROLE DAS CAIXAS EM SISTEMA DE BUSCA 
 
3.3.1. A LICITANTE VENCEDORA se responsabilizará pela identificação e cadastro do acervo. 
 
3.3.2. Todo o acervo deverá ser inventariado e relacionado em banco de dados informatizado, permitindo 
que sejam obtidas informações de quantidade de caixas arquivo armazenadas, documentação contida em 
cada uma das caixas-arquivo, relatórios e processo enviados. 
 
3.3.3. As caixas-arquivos deverão estar devidamente cadastradas no sistema e indexadas de forma a permitir 
a imediata localização e identificação de seu conteúdo; 
 
3.3.4. A LICITANTE VENCEDORA deverá manter registradas as informações de controle da movimentação da 
documentação e histórico de consultas. 
 
3.3.5. A LICITANTE VENCEDORA deverá executar a organização, indexação e guarda dos documentos 
conforme metodologia prevista nos Projetos de Gestão Documental elaborados, respeitando todas as 
recomendações do CONARQ, para proporcionar a recuperação e disseminação da informação mais rápida e 
ágil. 
 
3.3.6. Realizar o tratamento recomendado aos documentos, após a aprovação dos Projetos de Gestão 
Documental;  
 
3.4. DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA E ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS 
 
3.4.1. As consultas por parte do CRF/MG, na forma física, deverão ser solicitadas formalmente, por meio de 
abertura de chamado, realizadas por e-mail e servidor autorizado ou, preferencialmente, através do sistema 
on-line disponibilizado pela LICITANTE VENCEDORA. 
 
3.4.2. Ficam estabelecidos os seguintes tipos de solicitação de consulta física aos documentos, bem como 
prazo para entrega: 
 
a. Consultas Normais: as solicitações enquadradas neste tipo deverão ser atendidas no prazo máximo de 01 
(um) dia, a contar do dia útil seguinte ao da solicitação, devendo ser entregue durante o horário de 
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expediente do CRF/MG (das 8h às 17h) incluindo neste prazo as atividades de recuperação, 
desarquivamento, transporte e disponibilização nas instalações do LICITANTE. 
 
b. Consultas em Caráter de Urgência: as solicitações enquadradas neste tipo deverão ser atendidas no prazo 
máximo de 4 (quatro) horas, a contar da hora da solicitação, devendo ser entregue durante o horário de 
expediente do órgão (entre das 8h às 17h), incluindo neste prazo as atividades de recuperação, 
desarquivamento, transporte e disponibilização na sede do CRF/MG. Em casos de pedidos de 
consultas/empréstimos em caráter de urgência, realizados após as 14 horas, a LICITANTE VENCEDORA 
poderá entregá-lo no próximo dia útil, até às 10h. 
 
3.4.3. A LICITANTE VENCEDORA ficará responsável pelo recolhimento e rearquivamento da caixa ou 
documento enviado ao LICITANTE para consulta, bem como: 
 
a. - recolher os documentos e providenciar o rearquivamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contados a partir da data e hora do encaminhamento de e-mail pelo LICITANTE. 
 
b. -  manter controle de todas as caixas e documentos que eventualmente sejam emprestadas/devolvidas 
por funcionário do LICITANTE. 
 
c. - emitir relatório de caixas armazenadas e emprestadas, identificando sua localização e no caso de 
empréstimo deverá constar a identificação do servidor, caixa e data do empréstimo. 
 
d. - disponibilizar a qualquer tempo, em dia útil e no horário compreendido entre 8h às 17h, consultas in 
loco, devendo conduzir o representante designado pelo CRF/MG expressamente por comunicação formal, 
via e-mail ou, preferencialmente, através do sistema on-line, dando-lhe o devido suporte para localização do 
acervo junto a sede da LICITANTE VENCEDORA. 
 
3.5. DA DIGITALIZAÇÃO E ENVIO EM FORMATO DIGITAL 
 
3.5.1. A digitalização dos documentos será de acordo com a necessidade. Nem todos os documentos 
migrados serão digitalizados. 
 
3.5.2. A digitalização de documento será solicitada através da abertura de chamado a qualquer momento e 
somente deverão ser atendidas quando feitas por e-mail e por funcionário autorizado pelo CRF/MG. 
 
a. Após a solicitação, o documento deverá ser digitalizado em prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos 
em casos normais, e em até 60 (sessenta) minutos em caráter de urgência. 
 
3.5.3. A LICITANTE VENCEDORA disponibilizará a digitalização dos documentos em formato Portabile 
Document File – PDF, em preto e branco com definição mínima de 300 (trezentos) dpi; 
 
a. Caso o LICITANTE  identifique documentos ilegíveis, a LICITANTE VENCEDORA deverá refazer a 
digitalização sem custos adicionais. 
 
3.5.4. Os processos deverão ser digitalizados na íntegra, observando que parte da documentação deverá ser 
digitalizada em frente e verso (nos casos em que existam informações em ambos os lados do documento). 
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No caso de documentos que não contenham informações no verso ou contenham o carimbo de "em 
branco", a LICITANTE VENCEDORA deverá digitalizar apenas a face que contenha informações; 
 
3.5.5. A LICITANTE VENCEDORA deverá editar o arquivo eletrônico de forma que as páginas fiquem em 
posição de leitura, isto é, não poderá haver papéis com visualizações invertidas. O documento digitalizado 
deverá ser disponibilizado para o CRF/MG por e-mail. 
 
3.5.6. A LICITANTE VENCEDORA emitirá relatório mensal com a quantidade de páginas digitalizadas, devendo 
constar o nome do funcionário e setor que solicitou a digitalização do documento. 
 
4. DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O prazo máximo para entrega total dos serviços e de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
assinatura do contrato. 

5. DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. A prestação dos serviços constantes neste contrato será fiscalizada por empregado ou comissão de 
empregados designados pelo CONTRATANTE, doravante denominados “Fiscalização”, que terá autoridade 
para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução 
contratual. 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

6.1. Na execução dos serviços deverá ser observado, no que couber o disposto na Instrução Normativa nº 01 
de 19 de janeiro de 2010 que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá 
outras providências. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Disponibilizar todas as informações necessárias para que a LICITANTE VENCEDORA possa cumprir suas 
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

7.2. Fornecer os documentos de autoria do LICITANTE caso não estejam disponíveis nos seus respectivos 
portais na internet.  

7.3. Autorizar, formalmente por escrito, o Descarte dos documentos sugeridos pela LICITANTE VENCEDORA 
para que sejam eliminados.  

7.4. Disponibilizar local e estações de trabalho para a LICITANTE VENCEDORA realizar as atividades inerentes 
ao ambiente interno do LICITANTE.  

7.5. Solicitar à LICITANTE VENCEDORA e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom 
andamento dos serviços.  
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7.6. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
respectivas especificações.  

7.7. Fornecer pastas e caixas para acomodação de documentos, quando necessário.  

7.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela LICITANTE VENCEDORA.  

7.9. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela LICITANTE VENCEDORA.  

7.10. Efetuar o pagamento nas condições e prazos estipulados neste Termo de Referência. 

7.11. Notificar a LICITANTE VENCEDORA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade.  

7.12. Aplicar as penalidades e sanções administrativas cabíveis quando do descumprimento do objeto 
contratual por parte da LICITANTE VENCEDORA. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1. Prestar os serviços, objeto deste Edital, cumprindo os prazos e atendendo integralmente às condições e 
às especificações deste Termo de Referência.  

8.2. Reunir-se com o fiscal do contrato e/ou funcionários designados, sempre que necessário, para informar 
e discutir sobre:  

a) Existência de problemas que possam impactar negativamente a prestação dos serviços de elaboração do 
Programa de Gestão do CRF/MG;  

b) Tratamentos alternativos em relação às políticas e práticas referentes aos itens relevantes que foram 
avaliados no decorrer dos trabalhos;  

8.3. A LICITANTE VENCEDORA deverá, sem quaisquer ônus adicionais, fornecer treinamento sobre sistema 
aos colaboradores indicados pelo CRF/MG relativos às funcionalidades necessárias às operações de 
pesquisa, transferência de documentos, emissão de relatórios, solicitações de empréstimo documental e 
atividades necessárias à execução da rotina de gestão documental. O treinamento será ministrado nas 
dependências da CONTRATANTE, no mínimo 2 (dois) colaboradores, com fornecimento de materiais 
didáticos necessários no idioma Português. 

8.4. Ao término do contrato, a LICITANTE VENCEDORA deverá ceder todos os arquivos de movimentação e 
de cadastro das caixas e dos prontuários à CONTRATANTE, sem nenhum ônus. A LICITANTE VENCEDORA 
cederá os arquivos do banco de dados, registros e eventos. Deverá ser cedido também todo o material 
utilizado no armazenamento das caixas, tais como: caixas box, etiquetas e lacres. 

8.5. A LICITANTE VENCEDORA deverá substituir, reparar ou refazer o serviço que apresentar vícios de 
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios e inadequados ao fim a que se destinam, ou lhes 
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diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as condições constantes do 
recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, sujeitando-se a lei nº 8.078 de 11/09/90, no 
prazo máximo de 24h00min (vinte e quatro) horas, prazo este contado a partir da solicitação da substituição. 

9. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

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

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

9.3. O Contrato administrativo será assinado pelas partes de forma eletrônica, conforme medida provisória 
2.200/2001 e Lei 14.063/20, devendo o LICITANTE encaminhar link para assinatura diretamente no endereço 
de e-mail disponibilizado pela proponente na fase da habilitação. O responsável legal terá o prazo de até 
05(cinco) dias úteis para o envio da assinatura do Contrato. Caso não receba o link no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, a LICITANTE VENCEDORA deverá solicitar ao LICITANTE o encaminhamento do mesmo através do 
e-mail: contratos@crfmg.org.br ou contato pelo tel.: (31)3218-1032. 

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

9.5. 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 LICITANTE.  

9.6. 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. 

9.7. Na hipótese de LICITANTE VENCEDORA não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato ou aceitar a nota de empenho, o LICITANTE, 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. 

10. DA GESTÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

10.1. A Gestão do Contrato (Controle Administrativo) será exercida pela Gerência de Executiva / 
Administrativa Financeira do CRF/MG e a Fiscalização do Contrato (Controle Técnico) será exercida pelo 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Fiscal do Contrato, os quais competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o 
previsto na proposta da LICITANTE VENCEDORA. 

10.2. A fiscalização de que se trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da LICITANTE 
VENCEDORA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do 
objeto. 

10.3. A Execução do Contrato deverá seguir os preceitos do art. 117 da Lei nº 14.133/21 

11. DO PAGAMENTO  

11.1. 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.  

11.1.1. O pagamento dos serviços será faturado conforme medição. 

11.2. No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do Contratante, os valores serão corrigidos com 
base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do 
vencimento até a data da efetiva liquidação. 

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

11.4. 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. 

11.5. 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 CONTRATANTE. 

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

11.7. 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 LICITANTE 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 tratar-se de entidade sem fins lucrativos ou de entidade de assistência 
social. As retenções deverão vir destacadas na NF, NFe, NFes, etc. 

11.8. O LICITANTE pagará as faturas/duplicatas somente à LICITANTE VENCEDORA, vedada sua negociação 
com terceiros. 
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11.9. Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na fonte. 

11.10. A nota fiscal que apresente incorreções será devolvida para a LICITANTE VENCEDORA para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de 
apresentação da nota fiscal corrigida à contratante.  

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

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

11.13. 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.  

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

12. DO REAJUSTE 

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

12.2. Em caso de renovação contratual o índice a ser aplicado pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice 
que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação. 

13. PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO 

13.1. O prazo de vigência do contrato será de doze meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo este ser rescindido ou podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n. 14.133/2021, 
mediante aditivo, se houver interesse das partes. 
 
13.2. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação do adjudicatário no 
prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato.  

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
 
I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o LICITANTE pelo prazo de até 120 (cento e 
vinte) dias; 
II. Fizer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o LICITANTE pelo prazo de até 60 (sessenta) 
meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

III. ensejar o retardamento da execução do certame: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com LICITANTE pelo prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias; 
 
IV. não mantiver a proposta: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o LICITANTE pelo prazo de até 120 (cento e 
vinte) dias; 
 
V. comportar-se de modo inidôneo ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o LICITANTE pelo prazo de até 60 (sessenta) 
meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; 
 
VI. cometer fraude de qualquer natureza: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o LICITANTE pelo prazo de até 60 (sessenta) 
meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; e 
 
VII. não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital ou não 
retirar/assinar/não der recebimento ao respectivo instrumento contratual: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o LICITANTE pelo prazo de até 120 (cento e 
vinte) dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do item de contratação. 
 
14.2. Além das penalidades acima, os licitantes ficarão sujeitos ao cancelamento de sua inscrição no 
cadastro do PJ e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV da Lei n. 14.133/2021. 
 
14.3. Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, será emitida notificação de cobrança ao licitante, 
que deverá fazer o recolhimento do valor aos cofres públicos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, sob pena de cobrança judicial. 
 
14.4. Detectada prática de condutas especificadas consideradas infrações administrativas na sessão pública, 
o pregoeiro remeterá ao setor competente para que inicie procedimento de apuração em processo 
apartado. 
 
14.4.1. Em sendo aberto procedimento de apuração das condutas pelo setor competente, os licitantes serão 
notificados formalmente para apresentação de defesa administrativa. 
 
14.5. Para os fins deste edital, para aplicação de qualquer das penalidades previstas, considera-se: 
 
I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 
a. não entregar qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o 
certame; ou 
b. entregar em desacordo qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro 
durante o certame; 
 
II. fazer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame: 
a. prestar informações falsas; ou 
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b. apresentar documentação com informações inverídicas; 
 
III. retardar a execução do certame: 
a. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
b. não comprovar os requisitos de habilitação; ou 
c. praticar qualquer ação, ou se omitir, de modo que prejudique o bom andamento do certame; 
 
IV. não mantiver a proposta: 
a. não enviar a proposta; 
b. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
c. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
d. deixar de apresentar amostra, quando for constar no Edital; e 
 
V. comportar-se de maneira inidônea ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013: 
a. frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório; 
b. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
c. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
d. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; ou 
e. realizar atos como os descritos no art. 156, IV, § 5º da Lei n. 14.133/2021. 
 
14.6. Não será apurada a conduta pertinente à desclassificação ocorrida antes da fase de lances, salvo se 
houver indícios de má-fé. 
 
14.7. Quando a ação ou omissão do licitante ou do adjudicatário ensejar o enquadramento da conduta em 
tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais gravosa. 
 
14.8. Quando, em um mesmo procedimento licitatório, o licitante cometer mais de uma conduta passível de 
punição em itens de contratação diversos, será aplicada a pena da conduta mais gravosa, podendo ser 
majorada até seu patamar máximo, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
14.9. Poderá ser afastada a majoração de que trata o item anterior caso as condutas perpetradas possuam 
nexo causal entre si. 
 
14.10. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada mediante instauração 
de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.11 Caso tenha sido verificada concomitante conduta que configure ato lesivo à administração pública, o 
rito da apuração será aquele previsto na Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
14.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena e os danos causados à Administração, observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 
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14.13. O LICITANTE VENCEDOR ficará isento das penalidades caso reconhecida força maior ou caso fortuito 
devidamente reconhecido pela Administração do CRF/MG, bem como comprovado que a conduta praticada 
seja decorrente de vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído. 
 
14.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF após o trânsito em julgado 
administrativo. 
 

Belo Horizonte, 30 de maio de 2022. 

De acordo: 

 

 

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 

Presidente do CRF/MG 
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ANEXO II 

 

(MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL) 

Ao 

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

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 050/2022 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta de preço, objetivando nossa prestação dos serviços, de acordo com o objeto 
do Edital do Pregão Eletrônico nº. 05/2022 e especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. 

Dados do Licitante: 

Razão social:.....................................................CNPJ sob nº.:........................ 

Inscrição estadual nº.:......................... Inscrição municipal nº.: ......................., 

Endereço Completo: ..........................................................., Telefone: .............. Fax: ................. E-
mail:........................ 

Condições Gerais da Proposta:  

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

Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos, que aceita todas as condições nele estipulados e que, ao 
assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao 
Edital;  

Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, 
de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;  

Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, 
objeto da presente licitação;  
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Que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços e produtos, bem como 
todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, equipamentos e quaisquer outras despesas que 
incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.  

Inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.  

Planilha de Formação de preços 

A) IMPLANTAÇÃO INICIAL E TRANSFERÊNCIA 
 

Item Especificação Unidade 
Quantidade 

prevista 
Valor unitário (R$) 

Ocorrência 
no ano 

Valor 
total 

anual (R$) 

01 

1.1. Aquisição de Cartonagem Caixa Padrão 2.000 1.1. Aquisição de 
Cartonagem 

Caixa 
Padrão 

2.000 

1.2. Catalogação/inventário 
simples  

Caixa Padrão 
Trabalhada 

2.000 1.2. 
Catalogação/inventário 
simples  

Caixa 
Padrão 
Trabalhada 

2.000 

1.3. Movimentação interna de 1ª 
internação 

Caixa Padrão 2.000 1.3. Movimentação 
interna de 1ª 
internação 

Caixa 
Padrão 

2.000 

1.4. Transporte Inicial Caixa Padrão 2.000 1.4. Transporte Inicial Caixa 
Padrão 

2.000 

Sub-total (A):  

B) SERVIÇOS RECORRENTES / MENSAL 
 

Item Especificação Unidade 
Quantidade 

prevista 
Valor unitário (R$) 

Ocorrência 
no ano 

Valor 
total 

anual (R$) 

02 

2.1. Armazenagem  Caixa padrão por mês 2.000   12  
2.2. Movimentação para 
Retirada da Prateleira 

Caixa padrão 
movimentada 

40   12  

2.3. Movimentação para 
Devolução na Prateleira 

Caixa padrão 
movimentada 

40   12  

2.4. Movimentação Urgente 
Caixa padrão 
movimentada 

10   12  

2.5. Pesquisa Padrão  
documento 
pesquisado 

30   12  

2.6. Pesquisa Padrão Urgente 
Documento 
pesquisado 10   12  

2.7. Digitalização Por Demanda Por página digitalizada 900   12  

2.8. Intercalação Por documento 
intercalado 

10   12  

2.9. Rearquivo 
Por documento 
rearquivado 40   12  

2.10. Implantação Do Software Por máquina  5   1  
2.11. Movimentação Externa de 
Coleta (Transporte) 

Por viagem  2   12  
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2.12. Movimentação Externa de 
Entrega (Transporte) Por viagem  2   12  

2.13. Movimentação Externa 
Urgente (Transporte) Por viagem  1   12  

2.14. Sala de Consultas 
Por turno 
(manha/tarde) 
utilizado 

2   12  

2.15. Cópias Xerográficas Por página copiada 50   12  
2.16. Saída Permanente Por padrão caixa 2.000   1  

Sub-total (B):  

       
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A + B): 

 
Nota: o faturamento dos serviços descritos na tabela acima ocorrerá via medição dos serviços solicitados. 
 

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

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

_____________________ , ______ de ______________ de ________. 

___________________________________ 

[Assinatura e carimbo do representante legal da empresa] 

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

(ATESTADO DE VISITA) 

Ao 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG  

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 050/2022 

                      

Para fins de participação no EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2022, promovido pelo Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais, atestamos que a Empresa ..................., inscrita sob o CNPJ de nº. 
......................., localizada na ..................., através do Sr. ............................., realizou visita técnica para 
verificar todos os procedimentos para execução dos serviços de Guarda Documental e que não há dúvidas 
e/ou problemas que possam impedir a apresentação da proposta e realizar a prestação dos serviços , pela 
empresa acima mencionada caso seja a vencedora do certame. 

 

 

_________________________________________ 

Representante da Empresa 

 

 

 

Belo Horizonte, xx de xx de 2022. 
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ANEXO IV 

 

(TERMO DE RESPONSABILIDADE E SIGILO) 

 

Ao 

 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/MG  

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 050/2022 

 

(Nome da empresa)____________________________________,CNPJ(MF) sob o 
n°________________,sediada___________________________(endereço completo) 
_________________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)____________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF(MF) sob o nº 
____________, abaixo firmado, assume o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as 
informações técnicas da CONTRATANTE a que ver acesso durante a Execução dos Serviços.  

Por este Termo de Confidencialidade, compromete-se: 

 a) a não utilizar as informações confidenciais a que ver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou 
unilateral, presente ou futuro, ou para terceiros;  

b) a não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que ver acesso relacionado à 
prestação de serviço acima mencionada;  

c) a não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser 
disponível através da prestação de serviço ora mencionada;  

d) a não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as pessoas 
que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência 
de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.  

Declara estar ciente de que é terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob nenhuma 
justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, códigos, cadastros, fluxogramas, 
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dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da Contratante, aos quais ver acesso em 
decorrência da prestação dos serviços.  

Ações ou omissões, intencionais ou acidentais, que impliquem em perda, destruição, inserção, cópia, acesso 
ou alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenados, em que trafeguem ou 
do ambiente em que estejam sendo processados, determinará a responsabilização, na forma da lei, de seus 
dirigentes e empregados envolvidos.  

 

______________________________________________________ 

(Local, data e assinatura do Representante Legal da Empresa)  

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

MINUTA DO CONTRATO 

 

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. 
050/2022, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2022, ADOTANDO-SE 
O REGIME DA LEI Nº 14.133/21. 

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, resolvem celebrar este contrato, em 
decorrência do Processo Administrativo Nº. 050/2022, referente ao Pregão Eletrônico Nº 05/2022, 
homologado (a) /ratificado (a) em Xx.X.2022, mediante as cláusulas a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Contrato visa à prestação de serviços de natureza continuada, de guarda de 
documentos, o qual compreende: a guarda, implantação, armazenamento, conservação, arquivamento, 
transporte, classificação, eliminação e gerenciamento de documentos produzidos pelo Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais, e conforme disposto na Resolução CFF nº 692 de 30 de outubro de 2020, 
compreendendo todas as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de doze meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo este ser rescindido ou podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n. 14.133/2021, 
mediante aditivo, se houver interesse das partes. 
 
2.2. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação do adjudicatário no 
prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. O objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do CONTRATANTE - Orçamento/2022, 
provenientes da seguinte dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.051 – Outros Serviços.  
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL 

4.1. Valor anual do presente Contrato é de R$ .....................(......................)  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

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

5.1.1. O pagamento dos serviços será faturado conforme medição. 

5.2. No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do Contratante, os valores serão corrigidos com 
base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do 
vencimento até a data da efetiva liquidação. 

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

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

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

5.9. Os boletos deverão vir com o valor líquido caso haja retenção de impostos na fonte. 
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5.10. A nota fiscal que apresente incorreções será devolvida para a contratada para as devidas correções. 
Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da 
nota fiscal corrigida à contratante.  

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 

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

6.2. Em caso de renovação contratual o índice a ser aplicado pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice que 
venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. Inicio a partir da data da assinatura do contrato e o prazo máximo para entrega total dos serviços é de 
90 (noventa) dias. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

8.1. A Gestão do Contrato (Controle Administrativo) será exercida pela Gerência de Executiva / 
Administrativa Financeira do CONTRATANTE e a Fiscalização do Contrato (Controle Técnico) serão exercidas 
pelo Fiscal do Contrato, os quais competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com 
o previsto na proposta Contratada. 

8.2. A fiscalização de que se trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada por 
quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto. 

8.3. A Execução do Contrato deverá seguir os preceitos do art. 117 da Lei nº 14.133/21 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A prestação dos serviços constantes neste contrato será fiscalizada por empregado ou comissão de 
empregados designados pelo CONTRATANTE, doravante denominados “Fiscalização”, que terá autoridade 
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para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução 
contratual. 

9.2. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

a) Solicitar à Contratada e seus prepostos ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 

b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

9.3. A ação da Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Disponibilizar todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

10.2. Fornecer os documentos de autoria do CONTRATANTE caso não estejam disponíveis nos seus 
respectivos portais na internet.  

10.3. Autorizar, formalmente por escrito, o Descarte dos documentos sugeridos pela contratada para que 
sejam eliminados.  

10.4. Disponibilizar local e estações de trabalho para a CONTRATADA realizar as atividades inerentes ao 
ambiente interno do CONTRATANTE.  

10.5. Solicitar à Contratada e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento dos 
serviços.  

10.6. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
respectivas especificações.  

10.7. Fornecer pastas e caixas para acomodação de documentos, quando necessário.  

10.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.  

10.9. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.  

10.10. Efetuar o pagamento nas condições e prazos estipulados neste Termo de Referência. 

10.11. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 
de sua responsabilidade.  

10.12. Aplicar as penalidades e sanções administrativas cabíveis quando do descumprimento do objeto 
contratual por parte da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

11.1. Prestar os serviços, objeto deste Edital, cumprindo os prazos e atendendo integralmente às condições 
e às especificações deste Termo de Referência.  

11.2. Reunir-se com o fiscal do contrato e/ou funcionários designados, sempre que necessário, para informar 
e discutir sobre:  

a) Existência de problemas que possam impactar negativamente a prestação dos serviços de elaboração do 
Programa de Gestão do CONTRATANTE;  

b) Tratamentos alternativos em relação às políticas e práticas referentes aos itens relevantes que foram 
avaliados no decorrer dos trabalhos;  

11.3. A CONTRATADA deverá, sem quaisquer ônus adicionais, fornecer treinamento sobre sistema aos 
colaboradores indicados pelo CONTRATANTE relativos às funcionalidades necessárias às operações de 
pesquisa, transferência de documentos, emissão de relatórios, solicitações de empréstimo documental e 
atividades necessárias à execução da rotina de gestão documental. O treinamento será ministrado nas 
dependências da CONTRATANTE, no mínimo 2 (dois) colaboradores, com fornecimento de materiais 
didáticos necessários no idioma Português. 

11.4. Ao término do contrato, a CONTRATADA deverá ceder todos os arquivos de movimentação e de 
cadastro das caixas e dos prontuários à CONTRATANTE, sem nenhum ônus. A CONTRATADA cederá os 
arquivos do banco de dados, registros e eventos. Deverá ser cedido também todo o material utilizado no 
armazenamento das caixas, tais como: caixas Box, etiquetas e lacres. 

11.5. A CONTRATADA deverá substituir reparar ou refazer o serviço que apresentar vícios de qualidade ou 
quantidade que os tornem impróprios e inadequados ao fim a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, 
assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as condições constantes do recipiente da 
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, sujeitando-se a lei nº 8.078 de 11/09/90, no prazo 
máximo de 24h00min (vinte e quatro) horas, prazo este contado a partir da solicitação da substituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

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

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

12.3. 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 o envio da assinatura do Contrato. Caso não receba o link no prazo de até 5 
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(cinco) dias úteis, a CONTRATADA  deverá solicitar ao CONTRATANTE o encaminhamento do mesmo através 
do e-mail: contratos@crfmg.org.br ou contato pelo tel.: (31)3218-1032. 

12.4. O contrato deverá ser assinado de forma eletrônica 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.  

12.5. 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.  

12.6. 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 CONTRATADA durante a vigência do 
contrato. 

12.7. Na hipótese de CONTRATADA não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se 
recusar a assinar o contrato ou aceitar a nota de empenho, o CONTRATANTE, 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
 
I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 120 (cento e 
vinte) dias; 
 
II. Fizer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 60 (sessenta) 
meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; 
 
III. ensejar o retardamento da execução do certame: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com CONTRATANTE pelo prazo de até 120 (cento e 
vinte) dias; 
 
IV. não mantiver a proposta: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 120 (cento e 
vinte) dias; 
 
V. comportar-se de modo inidôneo ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013: 
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a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 60 (sessenta) 
meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; 
 
VI. cometer fraude de qualquer natureza: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 60 (sessenta) 
meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; e 
 
VII. não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital ou não 
retirar/assinar/não der recebimento ao respectivo instrumento contratual: 
a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 120 (cento e 
vinte) dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do item de contratação. 
 
13.2. Além das penalidades acima, os licitantes ficarão sujeitos ao cancelamento de sua inscrição no 
cadastro do PJ e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV da Lei n. 14.133/2021. 
 
13.3. Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, será emitida notificação de cobrança ao licitante, 
que deverá fazer o recolhimento do valor aos cofres públicos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, sob pena de cobrança judicial. 
 
13.4. Detectada prática de condutas especificadas consideradas infrações administrativas na sessão pública, 
o pregoeiro remeterá ao setor competente para que inicie procedimento de apuração em processo 
apartado. 
 
13.4.1. Em sendo aberto procedimento de apuração das condutas pelo setor competente, os licitantes serão 
notificados formalmente para apresentação de defesa administrativa. 
 
13.5. Para os fins deste edital, para aplicação de qualquer das penalidades previstas, considera-se: 
 
I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 
a. não entregar qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o 
certame; ou 
b. entregar em desacordo qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro 
durante o certame; 
 
II. fazer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame: 
a. prestar informações falsas; ou 
b. apresentar documentação com informações inverídicas; 
 
III. retardar a execução do certame: 
a. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
b. não comprovar os requisitos de habilitação; ou 
c. praticar qualquer ação, ou se omitir, de modo que prejudique o bom andamento do certame; 
 
IV. não mantiver a proposta: 
a. não enviar a proposta; 
b. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
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c. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
d. deixar de apresentar amostra, quando for constar no Edital; e 
 
V. comportar-se de maneira inidônea ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013: 
a. frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório; 
b. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
c. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
d. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; ou 
e. realizar atos como os descritos no art. 156, IV, § 5º da Lei n. 14.133/2021. 
 
13.6. Não será apurada a conduta pertinente à desclassificação ocorrida antes da fase de lances, salvo se 
houver indícios de má-fé. 
 
13.7. Quando a ação ou omissão do licitante ou do adjudicatário ensejar o enquadramento da conduta em 
tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais gravosa. 
 
13.8. Quando, em um mesmo procedimento licitatório, o licitante cometer mais de uma conduta passível de 
punição em itens de contratação diversos, será aplicada a pena da conduta mais gravosa, podendo ser 
majorada até seu patamar máximo, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
13.9. Poderá ser afastada a majoração de que trata o item anterior caso as condutas perpetradas possuam 
nexo causal entre si. 
 
13.10. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada mediante instauração 
de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
13.11 Caso tenha sido verificada concomitante conduta que configure ato lesivo à administração pública, o 
rito da apuração será aquele previsto na Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
13.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena e os danos causados à Administração, observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
13.13. O licitante ficará isento das penalidades caso reconhecida força maior ou caso fortuito devidamente 
reconhecido pela Administração do CONTRATANTE, bem como comprovado que a conduta praticada seja 
decorrente de vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído. 
 
13.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF após o trânsito em julgado 
administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1.  A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua extinção com as consequências contratuais e 
as previstas em lei, com fulcro no Título III, Capítulo VIII da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes modos: 
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I - determinado por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta; 
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração; 
III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, 
ou por decisão judicial. 
 
§ 1º Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 
 
I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 
especificações, de projetos ou de prazos; 
II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade 
de concluir o contrato; 
IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
VII - atraso na liberação das áreas sujeito a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou 
impossibilidade de liberação dessas áreas; 
VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 
IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 
 
§ 2º O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais assegurará 
ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo, independentemente de aviso, 
interpelação judicial e/ou extrajudicial. 
 
§ 3º A extinção por ato unilateral do CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA à multa rescisória de até 10% 
(dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da extinção, independentemente de 
outras penalidades. 
 
§ 4º Caso o valor do prejuízo do CONTRATANTE advindo da extinção contratual por culpa da CONTRATADA 
exceder o valor da Cláusula Penal prevista no parágrafo anterior, esta valerá como mínimo de indenização, 
na forma do disposto no art. 416, parágrafo único, do Código Civil. 
 
§ 5º A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser 
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no 
respectivo processo. 
 
14.2. Em caso de rescisão, não renovação ou término da vigência contratual, o CONTRATANTE terá o prazo 
de até 30 (trinta) dias para retirada dos documentos/processos, sendo mantidas durante este período todas 
as condições presentes no contrato, neste Edital e seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ENCARGOS 
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 15.1. As despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução deste contrato ficarão a cargo da CONTRATADA, bem como a correta aplicação da legislação 
atinente à segurança, à higiene e à medicina do trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
16.1. A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato, somente se reputará válida se 
tomada nos termos da Lei 14.133/2021 e expressamente em aditivo, que a este contrato se aderirá. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 
 
17.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n. 14.133/20211 e pelos preceitos de direito 
público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado. 
 
Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. 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; 
 
18.2. 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; 

18.3. 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. 

18.4. Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº. 14.133/21 e, alterações posteriores, e 
demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os 
casos omissos, os princípios gerais de Direito;  

18.5. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos 
e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, conforme preceitua o art. 125, da Lei nº. 14.133/21.  

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO 
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19.1. Nos termos do artigo 92, § 1º, da Lei Federal nº. 14.133/21 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;  

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

 

Belo Horizonte, ______ de ___________________ 2022. 
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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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