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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 06/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº. 078/2022 

 

Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

Modo de Disputa: ABERTO 

Data da Sessão: 10/08/2022 

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, 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 desta licitação visa à contratação de empresa prestadora de serviços em criação de layout, 
programação visual, locação, manutenção, montagem e desmontagem de estandes para realização do 5º 
Congresso Mineiro de Farmácia a ser realizado no Pavilhão de Auditórios da UFVJM – Campus JK e abertura 
no Auditório da UFVJM – Campus I, ambos na cidade de Diamantina/MG; no período de 22 a 24 de setembro 
de 2022, compreendendo todas as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
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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. 

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.  
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1. O objeto desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.052 – 
Congressos, Conferências e Eventos Similares do Orçamento do CONTRATANTE para o exercício de 2022, 
com valor global estimado de R$ 143.651,44 (cento e quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e um reais 
e quarenta e quatro 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 
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;  
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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, 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. 

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 
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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;  

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;  
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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. 

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. 
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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  

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: 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

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. 

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. 
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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 MENOR PREÇO GLOBAL, sagrando-se vencedora a empresa licitante 
que ofertar o menor lance GLOBAL para o Grupo. 
 
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). 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
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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.  

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.  
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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;  

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.  
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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;  

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;  
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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 =  

 
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.  Apresentação de, no mínimo, 01 (uma) certidão de acervo técnico devidamente 
fornecido/registrado pelo CAU ou CREA e 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa 
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jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o Licitante fornecido serviços compatíveis, 
proporcionais e com características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a 
identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os 
prazos das atividades executadas ou em execução pela Licitante.  

10.5.1.1.  Comprovação de que a Licitante mantém um responsável técnico, arquiteto ou engenheiro, 
mediante apresentação de carteira profissional, livro de registro de funcionários, contrato social ou outra 
forma de contratação legalmente permitida, e que o mesmo está devidamente registrado junto ao CAU ou 
CREA como responsável pela empresa Licitante. 

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

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

10.5.5.. 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. 

10.5.6. 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. 

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

10.5.8. 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. 

10.5.9. 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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10.5.10. 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. 

10.5.11. 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. 

10.5.11.1. 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. 

10.5.12. 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 de Referência e 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: 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o CRF/MG 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 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 
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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. 
 
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. 
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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 

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 administrativo. 

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. 
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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 – Modelo de declaração de que a empresa atende aos critérios de sustentabilidade 
socioambiental; 

20.10.4. ANEXO IV – Modelo de declaração de pleno conhecimento; 

20.10.5. ANEXO V – Minuta do Termo de Contrato; 

  

Belo Horizonte, 27 de julho 2022. 

 

 

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 

Presidente do CRF/MG 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto desta licitação visa à contratação de empresa prestadora de serviços em criação de layout, 
programação visual, locação, manutenção, montagem e desmontagem de estandes para realização do 5º 
Congresso Mineiro de Farmácia a ser realizado no Pavilhão de Auditórios da UFVJM – Campus JK e abertura 
no Auditório da UFVJM – Campus I, ambos na cidade de Diamantina/MG; no período de 22 a 24 de setembro 
de 2022, compreendendo todas as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O CRF/MG tem como procedimento realizar a cada 02 (dois) anos o “CONGRESSO MINEIRO DE 
FARMÁCIA”, um evento Oficial já previsto no calendário da Instituição e que para cada procedimento de sua 
realização é escolhido uma cidade no Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma solenidade, evento ímpar e 
de importância para categoria. 

3. DA MONTAGEM DOS ESTANDES 

- Montagem deverá ser entregue até às 17h do dia 21/09/2022 e a desmontagem a partir das 18h do dia 
24/09/2022 e estes horários de montagem/desmontagem deverão ser combinados previamente com a 
UFVJM. 

- Toda a montagem e o mobiliário devem ser entregues limpos. 

- Todas as artes serão fornecidas pelo CRF/MG. 

- Todo o transporte até a cidade de destino deverá ocorrer por conta da montadora. 

- Os layouts apresentados são apenas uma referência, o fornecedor contratado deverá fazer projeto com 
planta baixa e memorial descritivo, que será aprovado posteriormente.  

4. PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 

GRUPO 
ÚNICO 

DESCRIÇÃO Proposta 1 Proposta 2 
RBARROS 

EMPRENDIME
NTOS EIRELI 

VALOR MÉDIO 
TOTAL  

1 
Conforme 

item 5 Anexo I 
x x R$ 143.651,44 R$ 143.651,44 
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VALOR TOTAL MÉDIO - R$ 143.651,44 (cento e quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e um 
reais e quarenta e quatro centavos). 

 
CATSER: 17019 

5.  DETALHAMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
5.1. Estandes Básicos para venda de 6m² (Sob demanda) 
Estrutura de cada estande, sendo um total de 12 estandes com a descrição abaixo: 
 
Quantidade Descrição 

6m² Piso em carpete (marinho) tipo forração diloop fixado sobre o piso do local com fita adesiva 
dupla face 3M 

6m² 
Paredes divisórias em painéis TS branco/amadeirado bege, acoplados em perfis de alumínio 
anodizado tipo octanorm, e teto em pergolado.  
Medidas: 3m de comprimento, 2m, de profundidade e 2,20m de altura. 

02 unidades Iluminação: 1 spot com lâmpada fluorescente a cada 3m² 
01 unidade Tomada de 110V, 20A 

01 unidade Testeira de identificação, na largura do estande com impressão digital colorida, com 
qualidade de 1440DPI aplicada em TS. 

01 unidade Mesa redonda bistrô branca com tampo em ABS ou fibra de vidro BRANCA, base em metal 
cromado com altura regulável por acionamento a gás. 

03 unidades Banqueta alta com assento em curvim, em ABS ou fibra de vidro BRANCA e base pneumática 
cromada. 

 
5.2. Estandes Básicos para venda de 15m² (Sob demanda) 
Estrutura de cada estande, sendo um total de 4 estandes com a descrição abaixo: 
 
Quantidade Descrição 

15m² Piso em carpete (marinho) tipo forração diloop fixado sobre o piso do local com fita adesiva 
dupla face 3M. 

15m² 
Paredes divisórias em painéis TS branco/amadeirado bege, acoplados em perfis de alumínio 
anodizado tipo octanorm, e teto em pergolado. 
Medidas: 5m de comprimento, 3m, de profundidade e 2,20m de altura 

05 unidades Iluminação: 1 spot com lâmpada fluorescente a cada 3m² 
01 unidade Tomada de 110V, 20A 

01 unidade Testeira de identificação, na largura do estande com impressão digital colorida, com 
qualidade de 1440DPI aplicada em TS 

01 unidade Mesa redonda com tampo em vidro de 12mm e pés cromados. 

03 unidades Cadeiras tipo ISO ou tipo formiga: assento e encosto em polipropileno (PP) na cor branca e 
pés cromados. 

 
5.3. Quiosque (Sob demanda) 
Estrutura de cada quiosque, sendo um total de 4 quiosques com a descrição abaixo: 
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Quantidade Descrição 

3m² Piso em carpete (marinho) tipo forração diloop (2m x 1,5m), marinho, fixado sobre o piso do 
local com fita adesiva dupla face 3M.  

01 unidade 

Balcão de atendimento com laterais curvas: paredes em painéis TS branco/amadeirado 
bege, acoplados em perfis de alumínio anodizado tipo octanorm. Deve conter 1 prateleira 
de madeira forrada em curvim, porta de correr com chave. Medidas: 1m de largura, 1,1m de 
altura e 0,5m de profundidade. 

01 unidade Testeira de identificação de 1m x 0,23m, com impressão digital colorida, com qualidade de 
1440DPI aplicada em TS.  

01 unidade Tomada de 110 volts 20A 

01 unidade Banqueta alta com assento em curvim, em ABS ou fibra de vidro BRANCA e base pneumática 
cromada. 

 
5.4. Estande CRF/MG 
 
Quantidade Descrição 

36m² Piso em carpete tipo forração diloop (8m x 4,5m), cor a definir, fixado sobre o piso do local 
com fita adesiva dupla face 3M. 

02 unidades 
Jardineira em madeira emassado e pintado ou revestida em curvim (cor a definir) em 
formato de “L”, com plantas naturais: folhagens/arbustos a escolher. Medidas: 1,5m largura 
x 30cm altura x 1m de profundidade.  

02 unidades Cadeira/poltrona modelo Barcelona na cor branca. 

01 unidade Painel de madeira (fundo) emassado e pintado (cor a definir) medindo 4,8m de 
comprimento x 2,20m de altura x 0,35m profundidade. Prever estrutura de sustentação. 

02 unidades Painel de madeira (lateral) medindo 3,6m de comprimento x 2,20m de altura x 0,35m 
profundidade, encaixados no painel de fundo. Prever estrutura de sustentação 

01 unidade 
Painel de madeira emassado e pintado (cor a definir) recortado em placas (vide exemplo 
anexo), sobrepondo o painel de fundo, com iluminação de LED entre as peças. Medidas: 
2,1m de comprimento x 2,20m de altura x 1 cm de espessura. 

03 unidades 
Sanca de madeira emassada e pintada ou revestida em curvim (cor a definir), em formato 
“U”, com furação para plafons. Medidas: todas com 0,3m profundidade x 0,2m altura, 1 
unidade com 4,8m de comprimento e 2 unidades com 3,6m de comprimento. 

10 unidades Lâmpada par 20 com plafon de embutir. 

10 unidades Vinil adesivo de recorte (cor a definir) aplicado em cada face do totem, com medida máxima 
de 35cm x 60cm. 

02 unidades Impressão digital em lona de 4,15 m x 2,4m, com qualidade de 1440DPI e sem emenda 
aparente tensionada e grampeada em painel de madeira. 

02 unidades Sofá de 2 lugares, com pés cromados e assento em em courino branco 

02 unidades Cachepô em madeira emassado e pintado (cor a definir). Medidas: 30 cm largura x 40cm 
altura com planta tipo folhagem/arbustos a escolher. 

02 unidades Mesinha lateral redonda, baixa com tampo em vidro e pés cromados. 

01 unidade Mesa redonda bistrô branca com tampo em ABS ou fibra de vidro BRANCA, base em metal 
cromado com altura regulável por acionamento a gás. 

05 unidades Banqueta alta com assento em curvim, em ABS ou fibra de vidro BRANCA e base pneumática 
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cromada. 

01 unidade 
Balcão de madeira emassado e laminação madeira clara, com tampo de vidro e afastadores 
finesson (04un) com porta, prateleira de madeira e chave. Medidas: 1,5m largura x 1m 
altura x 0,5m de profundidade. 

01 unidade 

Estrutura em módulos de sarrafo de madeira revestidos em curvim ou emassado e pintado 
(cor a definir). Montagem: 1 parede de frente montada em diagonal, com furação e suporte 
para TV e tomada para os pendentes + teto com desenho ondulado, com furação para 
pendentes + parede fundo com locker (vide exemplo La Santé anexo). Parede de frente: 1m 
de largura x 2,20m de altura x 8cm de espessura. Teto: 2,5m de largura x 2,10m de 
comprimento x 5cm de espessura. Parede de fundo/locker: 1m de largura x 2,20m de altura 
x 0,25m de profundidade. Uma face do locker deve ter 9 nichos com porta, tomada interna e 
chave, cada um com 0,25m de largura x 0,15m de altura x 0,20m de profundidade. 

03 unidades Pendente branco, (modelo a escolher) com 1 lâmpada de luz amarela 

02 unidades 
Jardineira em madeira emassado e pintado ou revestida em curvim (cor a definir) encaixado 
na parede, com plantas naturais: folhagens aescolher. Medidas: 1m largura x 20 cm altura x 
20 cm de profundidade. 

02 unidades Letra caixa em acrílico branco. Tamanho: 60 cm x 17 cm, com 3 mm de espessura (Ficará c/ 
o cliente após o evento). 

14 unidades 
Vinil adesivo de recorte aplicado na parede, Adesivo 1: 60cm x 30cm. 
Adesivo 2: 1m x 40cm. Adesivo 3 e 4: 1m x 2,2m. Adesivo 5: 1m x 75cm. Adesivo 6 a 14: 4cm 
x 4cm. 

01 unidade TV LED padrão Smart 42” com no mínimo: 1 entrada USB, 1 entrada PCTV (VGA/HDMI/DVI) 
e 1 entrada de áudio/vídeo. 

01 unidade Lixeira cromada 12l 
01 unidade Extintor de incêndio pó químico, com suporte de chão. 
15 unidades Tomada de 110 volts 20A 
 
5.5. Painel Intagramável 
 
Quantidade Descrição 

15m² Piso em carpete (cor a definir) tipo forração diloop fixado sobre o piso do local com fita 
adesiva dupla face 3M. 

01 unidade 

Painel tipo biombo, em módulos de sarrafo de madeira emassados e pintados (cada um de 
uma cor, exceto a face 3 que terá lona), articulados com dobradiças. Painel 1: 2m, Painéis 2 
e 3: 1,5m e Painel 3: 3,6m de largura. Todas com 2,30m de altura. Prever estrutura de 
sustentação.  

01 unidade Banco de madeira emassado e pintado (cor a definir) medindo 1,7m largura x 0,3m 
profundidade x 0,4m altura.  

01 unidade Marca 3D em poliestireno extrudado branco, lixado, com 0,55m largura x 0,2m 
profundidade x 1,4m altura.  

03 unidades Adesivo de recorte (cores a definir). Adesivo marca: 0,46m x 1,34m. Adesivo painel 1: 1m x 
0,8m. Adesivo painel 2: 1,2m x 2,3m. 

15 unidades Ícones em acrílico branco leitoso, medidas variadas, corte especial colados com fita 3M no 
painel 3. Medidas máximas de cada um: 33cm x 40cm, todas com 3mm (espessura).  

01 unidade Impressão digital com qualidade de 1440DPI em vinil adesivo de 1m largura x 0,33m altura, 
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aplicada no painel 3. 

01 unidade Impressão digital em lona de 1,4m x 2,5m, com qualidade de 1440DPI e sem emenda 
aparente tensionada e grampeada em painel de madeira. 

06 unidades Refletor HQI. 
 
5.6. Pórtico de entrada (Painel TS) 
 
Quantidade Descrição 

1 unidade 

Painéis TS branco/amadeirado bege, acoplados em perfis de alumínio anodizado tipo 
octanorm, em formato caixa com vão no meio (conforme layout) medindo de 4 de largura x 
3,3m de altura e 2m de profundidade, com vão de 2m x 2,3m. Prever estrutura de 
sustentação 

15m² Impressão digital com qualidade de 1440DPI aplicada em TS em todas as partes expostas da 
estrutura (frente e todas as laterais) 

4 unidades Refletor HQI 

16m² Piso em carpete tipo forração diloop, vermelho, fixado sobre o piso do local com fita adesiva 
dupla face 3M. Medidas: 2m x 8m 

 
5.7. Totem de Sinalização Externa em TS 
 
Quantidade Descrição 

06 unidades Colunas triangulares montadas com divisórias em painéis TS branco, acoplados em perfis de 
alumínio anodizado tipo octanorm. Medidas: 3faces com 0,5m de largura e 2,20m de altura. 

06 unidades Impressão digital com qualidade de 1440DPI em vinil adesivo de 0,5mlargura x 2,2m altura, 
sem emenda, aplicada nos painéis TS.  

 
5.8. Secretaria 
 
Quantidade Descrição 

30m² Piso em carpete tipo forração diloop, verde, fixado sobre o piso do local com fita adesiva 
dupla face 3M. 

05 unidades 
Balcões de atendimento em painéis TS branco/ amadeirado bege, acoplados em perfis de 
alumínio anodizado tipo octanorm. 4 unidades com prateleira medindo: 1m x 0,5m x 1,1m 
de altura, e 1 unidade sem prateleira medindo: 1m x 0,5m x 0,7m de altura.  

04 unidades Banqueta alta com assento em curvim, em ABS ou fibra de vidro BRANCA e base pneumática 
cromada.  

01 unidade Cadeira tipo secretária: com assento e encosto almofadados (cor a definir) e pés com 
rodízios. 

02 unidades Tomada de 110 volts 20 A 

05 unidades Imagem digital com impressão digital com qualidade de 1440DPI aplicada em TS.  
4 unidades de 1m x 1m e 1 unidade de 1m x 0,7m. 

12 unidades Unifilas: pedestal com sistema retrátil tendo tripla recepção de fita na cor preta e base 
cromada.  

 
5.9. Auditório Campus I 
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Quantidade Descrição 

01 unidade Quadro estrutura de metalon medindo de 9m de largura x 3m de altura. Prever estrutura de 
sustentação para fixar no fundo do palco 

01 unidade Impressão digital em lona tensionada de 9,2m x 3,2m, com qualidade de  1440DPI e sem 
emenda aparente.  

10 unidades Cadeira modelo Amanda na cor preta: estrutura com metal com revestimento sintético, sem 
apoio para braços.  

01 unidade Cachepô em madeira emassado e pintado (cor a definir). Medidas: 6m largura x 25cm altura 
x 12cm de profundidade 6m/l Jardim com plantas naturais: folhagens e sempre vivas.  

01 unidade Toalha branca cobrindo toda a mesa, inclusive laterais (mesa de 6m). 

01 unidade Painel com estrutura boxtruss Q15 medindo 2m x 2,2m. Prever estrutura de sustentação 
para fixar em grama de jardim externo.  

01 unidade Impressão digital com qualidade de 1440DPI em lona fosca tensionada de 2,3m x 2,5m, sem 
emenda aparente, a ser tensionada, envelopando a lateral do boxtruss. 

 
5.10. Sala de Apoio Comunicação e T.I. 
 
Quantidade Descrição 

03 unidades 
Bancadas para computador em perfis de alumínio anodizado tipo octanorm, com tampos de 
madeira revestidos de plástico hospitalar. 
Largura: 1m x profundidade 0,5m x altura 0,7m.  

03 unidades Cadeiras tipo secretária: com assento e encosto almofadados (cor a definir) e pés com 
rodízios.  

01 unidade Balcão armário em TS branco/amadeirado bege acoplados em perfis de alumínio anodizado 
tipo octanorm com tampo de madeira, prateleira e porta c/ chave, medindo: 1 x 0,5 x 1m.  

 
5.11. Banners Auditórios 
 
Quantidade Descrição 

10 unidades Banner em lona fosca com impressão digital, sem emenda. Medidas: 90m x 150cm. 
Acabamento com ponteira e cordinha. 

10 unidades Suporte (tripé) para sustentação de banner 90m x 150 cm. 
 
5.12. Painéis Temas Livres 
 
Quantidade Descrição 

56 unidades Biombos sem iluminação montados em zig zag: painéis TS dupla face emoldurados em perfis 
de alumínio anodizado tipo octanorm, com altura de 2,20m. 

 
5.13. Área Vip 
 
Quantidade Descrição 

01 unidade Paredes divisórias em painéis TS branco/amadeirado bege, acoplados em perfis de alumínio 
anodizado tipo octanorm, com estrutura de sustentação. Medidas: 4,2m de comprimento, 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

2,20m de altura. 

01 unidade Porta em painéis TS branco/amadeirado bege, acoplados em perfis de alumínio anodizado, 
com altura de 2,20m. 

01 unidade Bancadas para computador em perfis de alumínio anodizado tipo octanorm, com tampos de 
madeira revestidos de plástico hospitalar. Largura: 0,7m x profundidade 0,5m x altura 0,7m. 

01 unidade Cadeira tipo secretária: com assento e encosto almofadados (cor a definir) e pés com 
rodízios. 

01 unidade Lixeira cromada 12l 

02 unidades Bancadas (mesa) em perfis de alumínio anodizado tipo octanorm, com tampos de madeira. 
Largura: 1m, profundidade 0,5m e altura 0,7m. 

01 unidade Toalha branca cobrindo toda a mesa de 2m, inclusive laterais. 
01 unidade Lixeira plástica, no mínimo de 70l. 
02 unidades Mesa redonda com tampo em vidro de 12 mm e pés cromados. 

08 unidades Cadeiras tipo ISO ou tipo formiga: assento e encosto em polipropileno (PP) na cor branca e 
pés cromados. 

02 unidades Sofá de 2 lugares, com pés cromados e assento em em courino branco. 

02 unidades Cachepô em madeira emassado e pintado (cor a definir). Medidas: 30cm largura x 40cm 
altura com planta tipo folhagem. 

02 unidades Mesinha lateral redonda, baixa com tampo em vidro e pés cromados. 

01 unidade Balcão atendimento em TS branco/amadeirado bege, perfis de alumínio anodizado tipo 
octanorm, sem prateleira. Medindo: 1m x 0,5m x 1,1m. 

01 unidade Banqueta alta com assento em curvim, em ABS ou fibra de vidro BRANCA e base pneumática 
cromada. 

01 unidade 
Balcão armário em TS branco/amadeirado bege acoplados em perfis de alumínio anodizado 
tipo octanorm com tampo de madeira, prateleira e porta c/ chave, medindo: 1m x 0,5m x 
1m. 

02 unidades Bancada com 3 tampos de madeira (alturas diferentes), acoplados em perfis de alumínio 
anodizado tipo octanorm, medindo 1m x 0,5m x 1,6m. 

04 unidades Tomada de 110 volts 20A 
 
5.14. Painel programação Metalon 
Quantidade Descrição 

01 unidade Quadro estrutura de metalon medindo 2,5m largura x 2,2m de altura, com pés para 
sustentação. 

01 unidade Impressão digital em lona tensionada de 2,7m x 2,4m, com qualidade de 1440DPI e sem 
emenda aparente. 

 
5.15. CABEAMENTO ELÉTRICO: O orçamento deve contemplar o fornecimento e instalação de cabeamento 
elétrico para todos os estandes e áreas do evento, contemplar material, mão de obra e fitas de proteção. 
 
5.16.  LOGÍSTICA: O orçamento deve contemplar o transporte ida e volta de todo o material, custos com 
mão de obra (deslocamento, hospedagem e alimentação de pessoal) necessários para a execução do objeto 
na cidade de Diamantina. 
 
OBSERVAÇÕES: 
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- MONTAGEM e DESMONTAGEM: a montagem será na cidade de Diamantina/MG e deverá ser entregue até 
as 17h do dia 21/09/2022 e a desmontagem a partir das 18h do dia 24/09/2022. Os horários de 
montagem/desmontagem serão informados pela UFVJM e deverão ser combinados no decorrer do evento; 
 
- PROGRAMAÇÃO VISUAL: Todas as artes serão fornecidas pelo CRF/MG; 
 
- PROJETOS: Os layouts apresentados são apenas uma referência, o fornecedor contratado deverá fazer 
projeto com planta baixa e memorial descritivo, que será aprovado posteriormente. 
 
- 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. 
 
6. DA FISCALIZAÇÃO 

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

6.2. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

I – solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CRF/MG, 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; 

II – acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

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

7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

7.1. 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. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se pela conduta de todos os profissionais envolvidos na contratação. 
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b) Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto.  

c) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Edital e seus anexos;  

d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, em tempo hábil de maneira que não comprometa o 
evento, o objeto com avarias ou defeitos;  

e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

g) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

h) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, 
inclusive as despesas de embarque e transporte, de embalagens, frete, seguro, e, eventuais perdas ou 
danos.  

i) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 
de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outros 
sim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham 
a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento deste Edital;  

j) Prestar esclarecimentos ao CRF/MG sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 
independentemente de solicitação;  

k) Responsabilizar-se pelo pagamento dos tributos que venham incidir sobre o produto fornecido, 
reservando ao CRF/MG o direito de deduzir, dos valores a serem pagos à empresa, as quantias 
correspondentes aos tributos eventualmente não recolhidos;  

l) Substituir o produto recusado pelo funcionário responsável designado pelo CRF/MG, que o avaliará 
segundo as exigências contratuais e demais constantes do processo, ou complementar os quantitativos 
faltantes, no prazo máximo de 12 horas, contados a partir da data do recebimento da notificação pelo 
CRF/MG, correndo por sua conta e risco as despesas totais decorrentes da devolução dos itens/lotes 
recusados;  

m) Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
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n) Responsabilizar-se por qualquer dano ou penalidade que o Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais sofra em razão desta contratação. 

o) Arcar com todos os encargos de ordem tributária, previdenciária e trabalhista oriundos da presente 
contratação. 

p) Treinar todo o pessoal envolvido na contratação. 

r) Substituir de imediato qualquer funcionário mediante solicitação do CRF/MG. 

s) Manter uniformizado ou devidamente identificado (através de crachá de identificação), todo o pessoal 
envolvido na contratação. 

t) Atender às exigências da UFVJM, principalmente quanto a horários. 

u) Oferecer aos expositores do evento opcionais aos estandes por preço de mercado, o que poderá ser 
confirmado pelo CRF/MG.  

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1.  Constituem-se obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas neste instrumento, bem 
como atestar, através de servidor competente, a Nota Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação dos serviços. 

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito cumprimento, 
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

c)Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de funcionário 
especialmente designado pelo CRF/MG;  

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 

10. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

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

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

10.3. 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 
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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. 

10.4. 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.  

10.5. 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.  

10.6. 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. 

10.7. 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. 

11. DA GESTÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

11.1. 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 
Fiscal do Contrato, os quais competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o 
previsto na proposta da LICITANTE VENCEDORA. 

11.2. 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. 

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

12. DO PAGAMENTO  

12.1. 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.  
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12.2. 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. 

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

12.4. 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. 

12.5. 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. 

12.6. 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. 

12.7. 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. 

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

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

12.10. 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.  

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

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

12.13. 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.  



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

12.14. 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. 

12.15. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade 
com o artigo 125, § 2º da Lei nº. 14.133/21. 

13. DO REAJUSTE 

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

14. PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. O prazo de vigência do contrato será até 25/09/2022.  

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. 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; 
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. 
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15.2. 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. 
 
15.3. 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. 
 
15.4. 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. 
 
15.4.1. Em sendo aberto procedimento de apuração das condutas pelo setor competente, os licitantes serão 
notificados formalmente para apresentação de defesa administrativa. 
 
15.5. 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; 
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. 
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15.6. Não será apurada a conduta pertinente à desclassificação ocorrida antes da fase de lances, salvo se 
houver indícios de má-fé. 
 
15.7. 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. 
 
15.8. 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. 
 
15.9. Poderá ser afastada a majoração de que trata o item anterior caso as condutas perpetradas possuam 
nexo causal entre si. 
 
15.10. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada mediante instauração 
de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
15.11 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. 
 
15.12. 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. 
 
15.13. 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. 
 
15.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF após o trânsito em julgado 
administrativo. 
 
16.  DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado. 
 
Belo Horizonte, 14 de julho 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. 06/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 078/2022 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta de preço, objetivando nossa prestação dos serviços, de acordo com o objeto 
do Edital do Pregão Eletrônico nº. 06/2022 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..............Whatsapp: ................. 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;  

Que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços e produtos, bem como 
todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, equipamentos e quaisquer outras despesas que 
incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.  

Inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.  
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PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Item Quantidade Descrição Valor 
unitário Valor Total 

01 2 unidades 

Balcão armário em TS branco/amadeirado bege 
acoplados em perfis de alumínio anodizado tipo 
octanorm com tampo de madeira, prateleira e porta c/ 
chave, medindo: 1m x 0,5m x 1m. 

  

02 1 unidade 
Balcão atendimento em TS branco/amadeirado bege, 
perfis de alumínio anodizado tipo octanorm, sem 
prateleira. Medindo: 1m x 0,5m x 1,1m 

  

03 4 unidades 

Balcão de atendimento com laterais curvas: paredes em 
painéis TS branco/amadeirado bege, acoplados em perfis 
de alumínio anodizado tipo octanorm. Deve conter 1 
prateleira de madeira forrada em curvim, porta de correr 
com chave. Medidas: 1m de largura, 1,1m de altura e 
0,5m de profundidade 

  

04 5 unidades 

Balcão de atendimento em painéis TS branco/ 
amadeirado bege, acoplados em perfis de alumínio 
anodizado tipo octanorm. Obs: 4 unidades com prateleira 
medindo: 1m x 0,5m x 1,1m de altura, e 1 unidade sem 
prateleira medindo: 1m x 0,5m x 0,7m de altura 

  

05 1 unidade 

Balcão de madeira emassado e laminação madeira clara, 
com tampo de vidro e afastadores finesson (04un) com 
porta, prateleira de madeira e chave. Medidas: 1,5m 
largura x 1m altura x 0,5m de profundidade 

  

06 2 unidades 
Bancada com 3 tampos de madeira (alturas diferentes), 
acoplados em perfis de alumínio anodizado tipo 
octanorm, medindo 1m x 0,5m x 1,6m 

  

07 2 unidades 
Bancadas (mesa) em perfis de alumínio anodizado tipo 
octanorm, com tampos de madeira. Largura: 1m, 
profundidade 0,5m e altura 0,7m. 

  

08 1 unidade 

Bancadas para computador em perfis de alumínio 
anodizado tipo octanorm, com tampos de madeira 
revestidos de plástico hospitalar. Largura: 0,7m x 
profundidade 0,5m x altura 0,7m 

  

09 3 unidades 

Bancadas para computador em perfis de alumínio 
anodizado tipo octanorm, com tampos de madeira 
revestidos de plástico hospitalar. Largura: 1m x 
profundidade 0,5m x altura 0,7m 
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10 1 unidade Banco de madeira emassado e pintado (cor a definir) 
medindo 1,7m largura x 0,3m profundidade x 0,4m altura   

11 10 unidades 
Banner em lona fosca com impressão digital, sem 
emenda. Medidas: 90m x 150cm. Acabamento com 
ponteira e cordinha 

  

12 50 unidades Banqueta alta com assento em curvim, em ABS ou fibra 
de vidro BRANCA e base pneumática cromada   

13 56 unidades 
Biombos sem iluminação montados em zig zag: painéis TS 
dupla face emoldurados em perfis de alumínio anodizado 
tipo octanorm, com altura de 2,20m 

  

14 4 unidades 
Cachepô em madeira emassado e pintado (cor a definir). 
Medidas: 30cm largura x 40cm altura com planta tipo 
folhagem 

  

15 1 unidade 
Cachepô em madeira emassado e pintado (cor a definir). 
Medidas: 6m largura x 25cm altura x 12cm de 
profundidade 

  

16 10 unidades 
Cadeira modelo Amanda na cor preta: estrutura com 
metal com revestimento sintético, sem apoio para 
braços. 

  

17 5 unidades Cadeira tipo secretária: com assento e encosto 
almofadados (cor a definir) e pés com rodízios   

18 2 unidades Cadeira/poltrona modelo Barcelona na cor branca   

19 20 unidades Cadeiras tipo ISO ou tipo formiga: assento e encosto em 
polipropileno (PP) na cor branca e pés cromados   

20 6 unidades 

Colunas triangulares montadas com divisórias em painéis 
TS branco, acoplados em perfis de alumínio anodizado 
tipo octanorm. Medidas: 3 faces com 0,5m de largura e 
2,20m de altura 

  

21 1 unidade 

Estrutura em módulos de sarrafo de madeira revestidos 
em curvim ou emassado e pintado (cor a definir). 
Montagem: 1 parede de frente montada em diagonal, 
com furação e suporte para TV e tomada para os 
pendentes + teto com desenho ondulado, com furação 
para pendentes + parede fundo com locker (vide exemplo 
La Santé anexo). Parede de frente: 1m de largura x 2,20m 
de altura x 8cm de espessura. Teto: 2,5m de largura x 
2,10m de comprimento x 5cm de espessura. Parede de 
fundo/locker: 1m de largura x 2,20m de altura x 0,25m de 
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profundidade. Uma face do locker deve ter 9 nichos com 
porta, tomada interna e chave, cada um com 0,25m de 
largura x 0,15m de altura x 0,20m de profundidade 

22 1 unidades Extintor de incêndio pó químico, com suporte de chão.   

23 15 unidades 

Ícones em acrílico branco leitoso, medidas variadas, corte 
especial colados com fita 3M no painel 3. Medidas 
máximas de cada um: 33cm x 40cm, todas com 3mm 
(espessura) 

  

24 44 unidades Iluminação: 1 spot com lâmpada fluorescente a cada 3m².   

25 26,63m2 
Impressão digital com 1440DPI em vinil adesivo (13 
adesivos com medidas variadas), aplicado em painéis TS 
ou painéis de madeira. 

  

26 65,09m2 
Impressão digital em lona tensionada (6 lonas com 
medidas variadas), com qualidade de 1440DPI e sem 
emenda aparente 

  

27 6m/l Jardim com plantas naturais: folhagens e sempre vivas   

28 2 unidades 

Jardineira em madeira emassado e pintado ou revestida 
em curvim (cor a definir) em formato de “L”, com plantas 
naturais: folhagens/arbustos a escolher. Medidas: 1,5m 
largura x 30 cm altura x 1m de profundidade. 

  

29 2 unidades 

Jardineira em madeira emassado e pintado ou revestida 
em curvim (cor a definir) encaixado na parede, com 
plantas naturais: folhagens a escolher. Medidas: 1m 
largura x 20 cm altura x 20 cm de profundidade. 

  

30 10 unidades Lâmpada par 20 com plafon de embutir.   

31 2 unidades 
Letra caixa em acrílico branco. Tamanho: 60 cm x 17cm, 
com 3mm de espessura (Ficará c/ o cliente após o 
evento) 

  

32 2 unidades Lixeira cromada 12l   

33 1 unidade Lixeira plástica, no mínimo de 70l.   

34 1 unidade Marca 3D em poliestireno extrudado branco, lixado, com 
0,55m largura x 0,2m profundidade x 1,4m altura.   

35 13 unidades 
Mesa redonda bistrô branca com tampo em ABS ou fibra 
de vidro BRANCA, base em metal cromado com altura 
regulável por acionamento a gás. 
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36 6 unidades Mesa redonda com tampo em vidro de 12 mm e pés 
cromados   

37 4 unidades Mesinha lateral redonda, baixa com tampo em vidro e 
pés cromados.   

38 1 unidade 

Painéis TS branco/amadeirado bege, acoplados em perfis 
de alumínio anodizado tipo octanorm, em formato caixa 
com vão no meio (conforme layout) medindo de 4 de 
largura x 3,3m de altura e 2m de profundidade, com vão 
de 2m x 2,3m. Prever estrutura de sustentação 

  

39 1 unidade 
Painel de madeira (fundo) emassado e pintado (cor a 
definir) medindo 4,8m de comprimento x 2,20m de altura 
x 0,35m profundidade. Prever estrutura de sustentação. 

  

40 2 unidades 

Painel de madeira (lateral) medindo 3,6m de 
comprimento x 2,20m de altura x 0,35m profundidade, 
encaixados no painel de fundo. Prever estrutura de 
sustentação 

  

41 1 unidade 

Painel de madeira emassado e pintado (cor a definir) 
recortado em placas (vide exemplo anexo), sobrepondo o 
painel de fundo, com iluminação de LED entre as peças. 
Medidas: 2,1m de comprimento x 2,20m de altura x 1cm 
de espessura 

  

42 1 unidade 

Painel tipo biombo, em módulos de sarrafo de madeira 
emassados e pintados (cada um de uma cor, exceto a 
face 3 que terá lona), articulados com dobradiças. Painel 
1: 2m, Painéis 2 e 3: 1,5m e Painel 3: 3,6m de largura. 
Todas com 2,30m de altura. Prever estrutura de 
sustentação. 

  

43 1 unidade 
Painel com estrutura boxtruss Q15 medindo 2m x 2,2m. 
Prever estrutura de sustentação para fixar em grama de 
jardim externo. 

  

44 1 unidade 

Paredes divisórias em painéis TS branco/amadeirado 
bege, acoplados em perfis de alumínio anodizado tipo 
octanorm, com estrutura de sustentação. Medidas: 4,2m 
de comprimento, 2,20m de altura. 

  

45 120m 

Paredes divisórias em painéis TS branco/amadeirado 
bege, acoplados em perfis de alumínio anodizado tipo 
octanorm, e teto em pergolado. Medidas: comprimento e 
profundidade variada e 2,20m de altura. 

  

46 3 unidades Pendente branco, (modelo a escolher) com 01   
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lâmpada de luz amarela. 

47 241m2 Piso em carpete (cor a definir) tipo forração diloop fixado 
sobre o piso do local com fita adesiva dupla face 3M.   

48 1 unidade Porta em painéis TS branco/amadeirado bege, acoplados 
em perfis de alumínio anodizado, com altura de 2,20m.   

49 1 unidade Quadro estrutura de metalon medindo 2,5m largura x 
2,2m, de altura, com pés para sustentação.   

50 1 unidade 
Quadro estrutura de metalon medindo de 9m de largura 
x 3m de altura. Prever estrutura de sustentação para fixar 
no fundo do palco. 

  

51 10 unidades Refletor HQI   

52 3 unidades 

Sanca de madeira emassada e pintada ou revestida em 
curvim (cor a definir), em formato “U”, com furação para 
plafons. Medidas: todas com 0,3m profundidade x 0,2m 
altura, 1 unidade com 4,8m de comprimento e 2 
unidades com 3,6m de comprimento. 

  

53 4 unidades Sofá de 02 lugares, com pés cromados e assento em 
courino branco.   

54 10 unidades Suporte (tripé) p/ sustentação de banner 90m x 150 cm.   

55 4 unidades Testeira de identificação de 1m x 0,23m, com impressão 
digital colorida, qualidade de 1440DPI aplicada em TS.   

56 4 unidades Testeira de identificação de 5m x 0,23m, com impressão 
digital colorida, qualidade de 1440DPI aplicada em TS.   

57 12 unidades Testeira de identificação de 3m x 0,23m, com impressão 
digital colorida, qualidade de 1440DPI aplicada em TS.   

58 1 unidade Toalha branca cobrindo toda a mesa de 2m, inclusive 
laterais.   

59 1 unidade Toalha branca cobrindo toda a mesa de 6m, inclusive 
laterais.   

60 41 unidades Tomada de 110 volts 20A   

61 1 unidade 
TV LED padrão Smart 42” com no mínimo: 1 entrada USB, 
1 entrada PCTV (VGA/HDMI/DVI) e 1 entrada de 
áudio/vídeo 

  

62 12 unidades Unifilas: pedestal com sistema retrátil tendo tripla 
recepção de fita na cor preta e base cromada   
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63 12,02m2 Vinil adesivo de recorte (cor a definir), 27 adesivos com 
medidas variadas, aplicado totem de madeira ou parede.   

64 Cabeamento  

65 Logística, impostos, mão-de-obra, alimentação e hospedagem.  

 
VALOR TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS: R$  ............. (    ) 

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

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. 

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 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-
AMBIENTAL  

A empresa _______________________, CNPJ nº _____________________, com sede à Rua 
________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
___________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
_____________________, emitida pelo ___________ e do CPF/MF n.º _______________________, 
DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade 
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução 
Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG). Por ser expressão da verdade, firmamos a 
presente.  

_________________________, _____de _______________________de 2022 

 

 

___________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 

A empresa _______________________, CNPJ nº _____________________, com sede à Rua 
________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
___________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
_____________________, emitida pelo ___________ e do CPF/MF n.º _______________________, 
DECLARA expressamente que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 
do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.  

 

______________________,________ de __________de 2022. 

 

 

Assinatura Representante 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

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. 
078/2022, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022, 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. 078/2022, referente ao Pregão Eletrônico Nº 06/2022, 
homologado (a) /ratificado (a) em Xx.X.2022, mediante as cláusulas a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação visa à contratação de empresa prestadora de serviços em criação de layout, 
programação visual, locação, manutenção, montagem e desmontagem de estandes para realização do 5º 
Congresso Mineiro de Farmácia a ser realizado no Pavilhão de Auditórios da UFVJM – Campus JK e abertura 
no Auditório da UFVJM – Campus I, ambos na cidade de Diamantina/MG; no período de 22 a 24 de setembro 
de 2022, compreendendo todas as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO 

12.1. O prazo de vigência do contrato será até 25/09/2022.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. O objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios do CONTRATANTE - Dotação Orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.04.052 – Congressos, Conferências e Eventos Similares para o exercício de 2022. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL 
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4.1. Valor total 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.  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. 

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 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

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 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. 

5.8. O LICITANTE pagará as faturas/duplicatas somente à LICITANTE VENCEDORA, 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 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.  

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 LICITANTE VENCEDORA.  

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. 

5.15. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade 
com o artigo 125, § 2º da Lei nº. 14.133/21. 

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.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. Inicio a partir da data da assinatura do contrato e a data para início da montagem será no dia 
19/09/2022 com entrega total dos serviços até às 17hs do dia 21/09/2022. Ou seja, a Contratada terá o 
prazo de 3 (três) dias para montagem dos serviços na cidade de Diamantina. 

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 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

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 
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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se pela conduta de todos os profissionais envolvidos na contratação. 

b) Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto.  

c) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Edital e seus anexos;  

d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, em tempo hábil de maneira que não comprometa o 
evento, o objeto com avarias ou defeitos;  

e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

g) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

h) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, 
inclusive as despesas de embarque e transporte, de embalagens, frete, seguro, e, eventuais perdas ou 
danos.  

i) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 
de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outros 
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sim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham 
a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento deste Edital;  

j) Prestar esclarecimentos ao CRF/MG sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 
independentemente de solicitação;  

k) Responsabilizar-se pelo pagamento dos tributos que venham incidir sobre o produto fornecido, 
reservando ao CRF/MG o direito de deduzir, dos valores a serem pagos à empresa, as quantias 
correspondentes aos tributos eventualmente não recolhidos;  

l) Substituir o produto recusado pelo funcionário responsável designado pelo CRF/MG, que o avaliará 
segundo as exigências contratuais e demais constantes do processo, ou complementar os quantitativos 
faltantes, no prazo máximo de 12 horas, contados a partir da data do recebimento da notificação pelo 
CRF/MG, correndo por sua conta e risco as despesas totais decorrentes da devolução dos itens/lotes 
recusados;  

m) Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

n) Responsabilizar-se por qualquer dano ou penalidade que o Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais sofra em razão desta contratação. 

o) Arcar com todos os encargos de ordem tributária, previdenciária e trabalhista oriundos da presente 
contratação. 

p) Treinar todo o pessoal envolvido na contratação. 

r) Substituir de imediato qualquer funcionário mediante solicitação do CRF/MG. 

s) Manter uniformizado ou devidamente identificado (através de crachá de identificação), todo o pessoal 
envolvido na contratação. 

t) Atender às exigências da UFVJM, principalmente quanto a horários. 

u) Oferecer aos expositores do evento opcionais aos estandes por preço de mercado, o que poderá ser 
confirmado pelo CRF/MG.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1.  Constituem-se obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas neste instrumento, bem 
como atestar, através de servidor competente, a Nota Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação dos serviços. 
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b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito cumprimento, 
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

c)Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de funcionário 
especialmente designado pelo CRF/MG;  

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 

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 
(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 
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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: 
 
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. 
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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; 
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; 
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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: 
 
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. 
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§ 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. 
 
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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