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AVISO DE LICITAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME)  

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018  

OBJETO: Transporte de computadores, documentos, materiais de 

escritório, entre outros bens para Nova Sede Administrativa do CRA-MG, 

conforme especificações constantes no ANEXO I deste Edital. 

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E PROTOCOLO DOS ENVELOPES NA 

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA DO CRA-MG: Até o dia 16/07/2018 até às 

14 horas. 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 

16/07/2018 às 14 horas. 

 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 

Sede do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais CRA-MG – Av. Afonso 

Pena, nº 981, 1º andar, Centro, Belo Horizonte – MG. 

 CONSULTAS AO EDITAL: 

Pela internet, através do site do CRA-MG no endereço www.cramg.org.br e também no 

quadro de avisos da sede do CRA-MG, à Av. Afonso Pena, nº 981, 1º andar, Centro, Belo 

Horizonte – MG. 

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@cramg.org.br  

TELEFONES: (31) 3218-4511 / (31) 3218-4514 

http://www.cramg.org.br/
mailto:licitacao@cramg.org.br
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EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME)  

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

REPETIÇÃO 

1. PREÂMBULO 

1.1. O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA-

MG, na pessoa de seu representante legal, por meio do Pregoeiro designado e em face da 

aprovação para abertura do processo licitatório, conforme 08 ª Reunião de Diretoria 

realizada no dia 16/04/2018, torna público o Processo Licitatório nº 09/2018, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº 07/2018, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, em atendimento ao 

inciso I do Art. 48 da LC 147/2014 e ao Art. 6º do Decreto nº 8.538/2015. 

2. OBJETO 

2.1. Transporte de computadores, documentos, materiais de escritório, entre outros bens 

para Nova Sede Administrativa do CRA-MG, conforme especificações constantes no 

ANEXO I deste Edital. 

3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO 

3.1. A sessão se iniciará às 14:00 hs do dia 16 de julho de 2018, na sede do Conselho 

Regional de Administração de Minas Gerais, com endereço Av. Afonso Pena, nº 981 - 1º 

andar do Edifício Sulacap – Bairro Centro - CEP 30130-002, Belo Horizonte – MG. 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

4.1. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, com 

aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 



 

 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 4.769, DE 09/09/1965 

Página - 4 - de 34 
 

 

2014 e ao Decreto nº 8.538/2015, bem como pelas normas, procedimentos e cláusulas deste 

Edital e dos seus ANEXOS, os quais o integram para todos os efeitos legais.  

5. CENTRO DE CUSTOS 

5.1. Área de Administração e Logística. 

6. ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO 

6.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos deste certame através do e-mail 

licitacao@cramg.org.br, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura 

oficial do mesmo; 

6.2. As impugnações poderão ocorrer até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da sessão pública e qualquer pessoa poderá impugnar o presente instrumento 

convocatório; deverão ser protocoladas no CRA-MG – Av. Afonso Pena nº 981 – 1º andar – 

Centro – Belo Horizonte/MG, de 09 às 17 horas e devem ser formalizadas por escrito, estar 

devidamente assinadas (conter CNPJ, razão social e nome do representante que assinou); 

6.2.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em 

se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 

original ou cópia autenticada); 

6.3. Os esclarecimentos e impugnações serão respondidos no prazo máximo de 24 hs (vinte 

e quatro horas) a contar do seu recebimento e o inteiro teor das respostas será 

disponibilizado no “site”  www.cramg.org.br ; 

6.4. As licitantes deverão consultar diariamente o “site” do CRA-MG para verificação de 

inclusão de adendos e/ou esclarecimentos deste Edital, especialmente no dia anterior a sua 

realização; 

6.5. É de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou 

esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento relativo às informações deste Edital. 

mailto:licitacao@cramg.org.br
http://www.cramg.org.br/
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7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar desta licitação, EXCLUSIVAMENTE AS 

MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas 

como tais nos termos do Art. 3º, da Lei Complementar nº123/2006 e que, em observância ao 

disposto no inciso I do Art. 48 da Lei Complementar nº147/2014 e no Art. 6º, do Decreto nº 

8.538/2015, que explorem o ramo de atividade compatível com o objeto licitado, atendam às 

condições exigidas neste edital e seus ANEXOS e estejam devidamente credenciadas.  

7.2. Não poderão participar da presente licitação: 

7.2.1. Aquelas que se encontrarem sob a falência e concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 

7.2.2. Aquelas suspensas ou impedidas ou declarada inidônea para licitar ou contratar 

com a Administração Pública; 

7.2.3. Aquelas que não atendam ao estipulado na cláusula 7.1; 

7.2.4. Aquelas que estejam constituídas sob a forma de consórcio ou cooperativas; 

7.2.5. Aquelas que tenham funcionários, membros da Administração e/ou colaboradores 

do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais - CRA-MG; 

7.2.6. Empresas que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 

87 da Lei nº 8.666/93; 

7.2.7. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade das licitantes 

que, pelo descumprimento, sujeitar-se-ão às penalidades cabíveis. 

8. CREDENCIAMENTO (FORA DO ENVELOPE)  

8.1. A licitante poderá ser representada, no certame, por seu administrador, sócio, 

proprietário ou por mandatário; 
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8.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada; não será 

permitida a participação do mesmo representante para mais de uma empresa; 

8.3. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro, por meio 

de instrumentos públicos ou particulares, observando o seguinte: 

8.3.1. Os representantes das licitantes deverão se apresentar para o credenciamento junto 

ao Pregoeiro, devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal 

equivalente e documento que o credencie a participar deste certame – procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida através do qual lhe seja atribuído 

poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito 

admitidos e pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

8.3.2. No caso de credenciamento por instrumento de procuração particular, o 

representante da empresa deverá apresentar o contrato social e sua última alteração, ou 

alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do 

credenciamento, juntamente com a carteira de identidade ou outro documento legal que o 

credencie; 

8.3.3. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de 

identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Contrato Social e última 

alteração, ou alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o 

representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou 

praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme 

dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe poderes necessários 

através de procuração, conforme itens 8.3.1 e 8.3.2; 

8.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do ANEXO II e, se não 

o fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento; 

8.5. Na procuração ou na carta dirigida ao Pregoeiro deverão constar, expressamente, 

poderes para participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive para formular 

ofertas e lances de preços, bem como para praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da proponente; 
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8.6. A licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal 

nº 10.520 de 17/07/2002, a qual deverá ser entregue no ato do credenciamento, podendo 

obedecer ao modelo do ANEXO III; 

8.6.1. A declaração solicitada no item 8.6, deverá ser enviada dentro do envelope da 

Proposta Comercial, caso a licitante não esteja presente no certame ou envie seus 

envelopes via postal; 

8.7. A comprovação da qualificação da licitante como MICROEMPRESA ou EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, será feita mediante apresentação de declaração que a empresa se 

enquadra na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo – 

ANEXO IV; 

8.8. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser 

apresentados em via original, acompanhados de cópia para autenticação do Pregoeiro e/ou 

Equipe de Apoio ou apresentados em cópia autenticada por cartório competente; 

8.9. O credenciamento da licitante ou de seu representante legal, junto ao Pregoeiro, 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal 

para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial; 

8.10. Todos os documentos relativos ao credenciamento do representante devem estar 

fora dos envelopes de proposta comercial ou de habilitação; 

8.11. Os documentos relacionados nos subitens 8.3.1 a 8.3.3 não precisarão compor o 

envelope “Documentação de Habilitação”, caso tenham sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

9. ENTREGA DOS ENVELOPES  

9.1. Deverão ser entregues os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” E 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”; 
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9.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis e hermeticamente fechados;  

9.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal as seguintes 

informações: 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AO PREGOEIRO DO CRA-MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROPONENTE: ..................................................................................................... 

Licitação – Não Abrir 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AO PREGOEIRO DO CRA-MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

PROPONENTE: ..................................................................................................... 

Licitação – Não Abrir 

9.2. O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais não se responsabilizará por 

envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não forem 

protocolados no local, na data e no horário definidos neste Edital. 

9.3. O recebimento das propostas e protocolo dos envelopes deverá ocorrer até o dia 

16/07/2018, até às 14 horas, na sede do Conselho Regional de Administração de Minas 

Gerais CRA-MG – Av. Afonso Pena, nº 981, 1º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, Área 

de Administração e Logística. 

10. PROPOSTA COMERCIAL 

10.1. O envelope nº 01 deverá ser apresentada, visando a facilitar o julgamento por parte do 

Pregoeiro, nos moldes da Proposta Comercial, conforme modelo constante no ANEXO V 

deste edital, ou em modelo próprio desde que contenha todas as informações ali previstas, 

em uma única via, preferencialmente digitada em computador, sem emendas, ressalvas, 

rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal do proponente ou 
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procurador com poderes específicos para o ato, indicado em instrumento público ou 

particular, rubricadas em todas as suas folhas, contendo os seguintes elementos: 

a) Identificação da proponente, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, CEP, 

estado), números de telefone e e-mail, com menção ao número do edital; 

b) Especificações detalhadas do objeto licitado, conforme requisitos mínimos constantes no 

ANEXO I deste edital; 

c) Preço global, expresso em reais, com duas casas decimais após a vírgula; 

d) Validade da Proposta Comercial: no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data 

da sessão pública do Pregão; 

e) Declaração expressa de estar incluído no preço proposto todos os custos relacionados com 

transportes, seguros, salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e todos os 

demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições da 

aquisição dos objetos ora efetuadas; 

10.2. A licitante detentora da proposta de menor preço deverá encaminhar ao Pregoeiro, 

pelo e-mail licitacao@cramg.org.br em até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da 

sessão do Pregão, sob a pena de desclassificação, sua Proposta de Preço AJUSTADA AO 

PREÇO FINAL, na mesma formatação da proposta comercial do ANEXO V deste edital; 

10.3. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pela licitante, 

no ato da entrega de sua proposta comercial. 

11. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

11.1. HABILITAÇÃO  

11.1.1. O envelope nº 02 deverá conter obrigatoriamente os documentos enumerados nos 

item 11.2 a 11.5, apresentados em via original, seguida de cópia para autenticação do 

Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio ou apresentados em cópia autenticada; 

11.1.2. Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem 

como aqueles que não atenderem as exigências deste edital e, ainda, serão considerados 

inservíveis os protocolos de solicitação destes documentos feitos às repartições competentes; 

mailto:licitacao@cramg.org.br
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11.1.3. O documento emitido via Internet poderá ter a sua autenticidade verificada no 

respectivo “site”; 

11.1.4. Os documentos que tiverem prazo de validade deverão ser apresentados com este 

prazo válido. Será considerado prazo válido o período de validade explícito no documento 

que englobar a data fixada para a entrega dos envelopes ou inexistindo essa informação, 

deverá haver a data de emissão deste documento em até 90 (noventa) dias anteriores à data 

fixada para a abertura oficial dos envelopes;  

11.1.5. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos 

ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital; 

11.1.6. Será aceito o SICAF – SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE 

FORNECEDORES desde que especificado neste documento todos os documentos 

solicitados neste edital com a respectiva validade, pois o CRA-MG não realiza consulta 

online; 

11.1.7. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar 

toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 

regularidade fiscal, mesmo que estes contenham alguma restrição; neste caso, a ME ou EPP 

que apresentar documento(s) comprobatório(s) de regularidade fiscal com restrição terá 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularizá-lo(s), pagar ou parcelar débito(s) 

e emitir eventual certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, contados do momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame. O prazo é prorrogável por igual 

período, a critério do CRA-MG, mediante requerimento escrito e fundamentado dirigido ao 

Pregoeiro, protocolado dentro do prazo original; 

11.1.8. A não regularização do(s) documento(s) no prazo previsto ou concedido mediante 

prorrogação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, sendo facultada ao CRA-MG a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura da Ordem de Compra, ou revogar a licitação; 

11.1.9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 

se original que deverá ser substituído por cópia autenticada. 
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11.2. Habilitação Jurídica 

11.2.1. Registro comercial inicial e última alteração, no caso de empresa individual; 

11.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

11.2.3. Inscrição de ato constitutivo, em caso de sociedades civis, acompanhada de 

comprovação da diretoria em exercício; 

11.2.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

operação no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

11.2.5. Os documentos relacionados nos subitens 11.2.1 a 11.2.4 não precisarão constar do 

envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

11.2.6. O objeto constante do ato constitutivo ou alteração contratual consolidada da 

empresa deverá ser compatível com o objeto licitado. 

11.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

11.3.1. Prova de inscrição atualizada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda (site: www.receita.fazenda.gov.br); 

11.3.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

atualizada, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei (site: www.caixa.gov.br ); 

11.3.3. Certidão Negativa de débitos trabalhistas atualizada, conforme Lei nº 12.440/11 

(site: www.tst.jus.br/certidao ); 

11.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, atualizada, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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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 (site: www.receita.fazenda.gov.br); 

11.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual atualizada: Certidão Negativa 

de Débitos Estaduais do domicílio fiscal da licitante se for o caso (site: 

www2.fazenda.mg.gov.br);  

11.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal atualizada: Certidão Negativa 

de Débitos Municipais do domicílio fiscal da licitante se for o caso (site: 

www.cndonline.siatu.pbh.gov.br) ; 

11.3.7. Declaração da licitante demonstrando a Inexistência de Fato Impeditivo e Situação 

Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo do ANEXO VI deste edital. 

11.4. Qualificação Econômico-Financeira 

11.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da Justiça 

do domicílio da sede da licitante em data não anterior a 90 (noventa) dias da data fixada 

para a entrega dos envelopes. 

11.5. Qualificação Técnica 

11.5.1. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a licitante forneceu o objeto de maneira satisfatória e a contento 

e de natureza e vulto similar ao objeto da presente licitação. O atestado deve ser emitido em 

papel timbrado do órgão/empresa de origem. 

11.5.1.1. O CRA-MG reserva-se o direito de conferir as informações prestadas por meio de 

consultas ou visitas às empresas emitentes dos atestados. 

12. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

12.1. Classificação das Propostas Comerciais 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
https://www2.fazenda.mg.gov.br/
https://www2.fazenda.mg.gov.br/
http://www.cndonline.siatu.pbh.gov.br/
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12.1.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 

ANEXOS, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo; 

12.1.2. Após a verificação das propostas pelo Pregoeiro e equipe de apoio, as licitantes 

poderão conferir a documentação; 

12.1.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências deste ato convocatório; 

b) apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos 

termos do disposto no § 3º do art. 44 e inciso II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital; 

d) a descrição do objeto que não constar, pelo menos, as especificações mínimas citadas no 

Objeto e na Proposta Comercial; 

12.1.4. O Pregoeiro classificará a autora da proposta de menor preço global e aquelas que 

tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor 

preço, para participarem dos lances verbais; 

12.1.5. Se não houver no mínimo de 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas 

no subitem 12.1.4, ao Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de 03 (três), incluída a proposta de menor preço, para que seus autores participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas; 

12.1.6. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes; 

12.1.7. Se, nos critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) 

licitantes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas escritas, o 

certame transcorrerá normalmente. Porém, caso haja o comparecimento de uma única 

interessada ou apenas uma proposta admitida, ao pregoeiro dará continuidade ao 

procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste 
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edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação do preço 

ofertado e à adjudicação. 

12.2. Lances Verbais 

12.2.1. Os convocados na forma dos subitens 12.1.4 à 12.1.7 terão a oportunidade de 

disputar o objeto licitado por meio de lances verbais e sucessivos, com valores distintos e 

decrescentes, começando pelo autor da proposta de maior preço; 

12.2.2. A cada rodada de lances, os licitantes serão reclassificados para indicação da ordem 

de apresentação dos lances subsequentes, sempre observada à regra dos valores distintos e 

decrescentes, começando do detentor da proposta de maior valor para o de menor valor; 

12.2.3. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais; 

12.2.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas; 

12.2.5. O critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 

1993; 

12.2.6. Persistindo o empate será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de 

apresentação dos lances. 

12.3. Julgamento 

12.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, ofertado, desde que 

atendidas todas as exigências deste edital; 

12.3.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito; 
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12.3.3. Caso não haja lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de MENOR PREÇO GLOBAL e o valor estimado da contratação; 

12.3.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita; 

12.3.5. Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições de habilitação; 

12.3.6. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto proposto; 

12.3.7. Se a proposta não for aceitável ou a licitante não atender às exigências de 

habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a verificação das condições de habilitação da licitante, na ordem de 

classificação, e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto deste 

edital; 

12.3.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para 

que seja obtido melhor preço; 

12.3.9. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes; 

12.3.10. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 

Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

13. RECURSOS 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o 
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prazo de 03 (três) dias, a contar da lavratura da ata, para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação; 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor; 

13.3. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

encerramento do prazo para apresentação das contrarrazões; 

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

13.5. O recurso deverá ser protocolado na Área de Administração e Logística do CRA-

MG, localizado na Avenida Afonso Pena, 981 – 1º andar, Bairro Centro, CEP 30130-002, 

Belo Horizonte, Minas Gerais, em dias úteis no CRA-MG, no horário de 09 às 17horas; 

13.6. O resultado do recurso será publicado no site do CRA-MG, www.cramg.org.br . 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante 

vencedora, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório; 

14.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório;  

14.3. Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da adjudicatária será 

convocado para firmar o termo de Ordem de Serviço, no prazo de até 05 (cinco) dias após o 

recebimento da comunicação; 

14.4. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pelo CRA-MG; 

http://www.cramg.org.br/
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14.5. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

deixar de assinar a Ordem de Serviço ou o termo equivalente, não tendo solicitado 

prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo Pregoeiro, este examinará as propostas 

subsequentes e habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração 

da proposta que atenda ao edital, podendo ainda, negociar o preço; 

14.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ordem 

de Serviço, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução da entrega do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar com o CRA-MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas no edital e das demais cominações legais.  

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e 

indicada no processo pela área competente do Conselho Regional de Administração de 

Minas Gerais - CRA-MG, sob a seguinte rubrica 6.3.1.3.02.06.005 – frete e transportes. 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

16.1. O pagamento será efetuado pelo CRA-MG, conforme abaixo: 

16.1.1. O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 

data de recebimento definitivo do objeto pela área de Administração e Logística do CRA-

MG, cuja entrega deverá ocorrer conforme o prazo estabelecido no Termo de Referência, 

constante no ANEXO I deste Edital;  

16.1.2. O pagamento ocorrerá mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente 

preenchida e correta, com a descrição do objeto e respectivo Boleto Bancário. 

16.1.3. O não atendimento de quaisquer das condições estabelecidas neste edital, implicará 

na retenção do pagamento, obrigando-se a empresa contratada, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação do CRA-MG, atender 
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a todas as condições exigidas, sob a pena de aplicação das penalidades previstas na Lei 

8.666/1993; 

16.1.4. A licitante vencedora, quando contratada, deverá destacar no corpo da(s) Nota(s) 

Fiscal(is), o correspondente valor para recolhimento dos tributos que porventura incidam 

sobre a operação, que serão retidos e devidamente recolhidos pelo CRA-MG, observada a 

legislação vigente; 

16.1.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito a reajustamento de preços; 

16.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente 

com a Nota Fiscal e Boleto Bancário, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução 

Normativa nº 1.234-SRF, de 11 de janeiro de 2012, e suas alterações, assinada por seu(s) 

representante(s) legal(is), em duas vias; 

16.3. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observada a 

legislação municipal aplicável; 

16.4. Os pagamentos, mediante a emissão da respectiva Nota Fiscal e Boleto Bancário, 

serão realizados desde que a licitante vencedora efetue a cobrança de forma a permitir o 

cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias; 

16.5. O CRA-MG reserva-se o direito de recusar qualquer pagamento se, no ato da 

atestação, o objeto não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita; 

16.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir da reapresentação dos mesmos devidamente regularizados; 

16.7. Na hipótese de atraso do pagamento, fora do prazo estabelecido, cuja Nota Fiscal foi 

devidamente atestada e protocolada, em que a licitante vencedora não haja concorrido em 

motivo para tanto, o valor devido será atualizado financeiramente, a partir do 1º dia útil após 

a data limite estipulada até a data do efetivo pagamento, sendo definida como índice de 

atualização a Taxa de Referência (TR), pro rata temporis, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula:  
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EM = I x N x VP, onde:  

EM= Atualização Financeira  

N= Número de dias entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento  

VP=Valor da parcela a ser paga  

I= Índice de compensação financeira, assim apurado:  

I=(TX/365)=(6% / 365)= 0,00016438%, incidente por dia sobre o valor do principal. 

(TX = 6% percentual da taxa anual).  

17. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DA GARANTIA 

17.1. O recebimento do produto será efetuado nos seguintes termos: 

a) Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de entrega do produto 

nas dependências da Administração, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações; 

b) Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do Recebimento 

Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação; 

17.2. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo; 

17.3. Se houver recusa do produto e sua instalação, no todo ou em parte, a Contratada 

deverá proceder à substituição sem qualquer ônus para a Administração e dentro do prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, ou demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 

03 (três) dias de sua ocorrência; 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução e/ou 

inexecução total ou parcialmente do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o CRA-

MG, e será descredenciada dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais; 
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18.2. Caso a entrega do objeto não seja concluída nos prazos avençados, a licitante 

vencedora ficará sujeita as seguintes multas: 

a) Advertência; 

b) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor adjudicado;  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 

na entrega do objeto; 

d) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, no caso da empresa, injustificadamente, 

desistir da entrega do objeto; 

18.3. O valor das multas aplicadas, de acordo com o estabelecido nos itens “b”, “c” “d”, 

após regular processo administrativo deverá ser paga por meio de guia própria ao CRA-MG, 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação;  

18.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 

gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções administrativas, civis 

e penais cabíveis; 

19.2. Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o Pregoeiro 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados; 

19.3. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 

vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências 
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junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 

19.4. A participação da licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos 

e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais 

que disciplinam a matéria; 

19.5. Este edital estará disponível no site www.cramg.org.br, e na sede do CRA-MG, sendo 

necessário que a empresa licitante envie à Comissão Permanente de Licitação do CRA-MG 

no e-mail licitacao@cramg.org.br o comprovante/recibo de retirada deste edital conforme 

modelo do ANEXO VII, para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário; 

19.6. Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação. 

20. ANEXOS AO EDITAL 

20.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação; 

Anexo IV – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo V -  Modelo Proposta Comercial; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação 

Regular Perante o Ministério do Trabalho. 

Anexo VII – Comprovante de Retirada de Edital 

       Belo Horizonte, 03 de julho de 2018. 

 

 

Flávia Castro de Mendonça Bernardes 

Pregoeira  

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais  

 

http://www.cramg.org.br/
mailto:licitacao@cramg.org.br


 

 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 4.769, DE 09/09/1965 

Página - 22 - de 34 
 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para transporte de computadores, documentos, 

materiais de escritório, entre outros bens para Nova Sede Administrativa do CRA-MG, 

incluindo fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos 

serviços. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação se justifica tendo em vista a relevante quantidade computadores, 

equipamentos, documentos, entre outros objetos a serem transportados para nova sede 

administrativa do CRA-MG. Tal contratação tem o objetivo de acelerar a realização deste 

deslocamento, de forma a evitar prejuízos materiais e de trabalho nas atividades 

desenvolvidos pelo CRA-MG. 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

3.1. Serviço de mudança do CRA-MG localizado na Av. Afonso Pena, 1º, 11º e 12º andar 

Centro, para nova sede administrativa localizada na Av. Olegário Maciel, 1233, Lourdes, 

com fornecimento de uma caixa (60x60x60cm) para cada colaborador armazenar seus 

pertences de natureza diversa; desmontagem e transporte dos computadores, impressoras e 

equipamentos de informática; fornecimento de caixas e mão de obra para embalagem e 

transporte de documentos e arquivos; fornecimento de seguro dos bens a serem 

transportados. 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1. O prazo para conclusão do serviço de mudança será de no máximo 15 (quinze) dias 

corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. 

4.2. O local para prestação do serviço de mudança será da Av. Afonso Pena, 981, bairro 

Centro, Belo Horizonte/MG para Av. Olegário Maciel, 1233, bairro Lourdes, Belo 

Horizonte/MG. 

4.3. A vigência do contrato será encerrada definitivamente quando da conclusão do 

serviço, e emissão de Atesto do serviço realizado, sendo a partir de então início do prazo 

para realização do pagamento a Contratada. 
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4.4. A Contratante terá o prazo para requisitar o serviço de mudança dentro do período de 

90 (noventa) dias após assinatura do contrato 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

5.1. A Contratada é obrigada a executar os serviços de acordo com os prazos e critérios 

estipulados, em dias e locais determinados pela contratante, de acordo com suas 

necessidades. 

5.2. A Contratada será comunicada quando da realização dos serviços de mudança, não 

incorrendo em nenhum momento, compromisso, expectativa ou valor devido pela 

Contratante a Contratada sem que haja manifestação de serviço a ser executado. 

5.3. A Contratada deverá realizar, até 48 (quarenta e oito horas) antes da data marcada 

para realizar a Licitação, vistoria do imóvel da Contratante, com vistas ao conhecimento do 

volume e outras especificações de que se tratam os bens a serem transportados, sendo 

emitido Termo de Vistoria, assinado por servidor designado ao seu acompanhamento. 

5.4. O serviço de transporte deverá ser executado em data a ser agendada pela 

Contratante, onde deverá ocorrer, com antecedência máxima de 4 (quatro) dias da data 

agendada, o fornecimento de caixas especiais para equipamentos de informática e similares, 

plástico bolha e etiquetas de diferentes cores, com a finalidade de facilitar a identificação 

dos bens a serem transportados, pelos servidores que acompanharão a mudança. 

5.5. A Contratada é obrigada ao atendimento imediato, visando à elucidação de dúvidas e 

quaisquer outros questionamentos quanto ao acompanhamento da mudança, devendo 

também os funcionários da Empresa reportar todas suas dúvidas ao servidor designado pela 

Gerência ao acompanhamento da mudança, quanto ao procedimento de cada material a ser 

transportado assim como suas características e fragilidades. 

5.6. A Contratada é obrigada a realizar a mudança em caminhões tipo baú, equipados 

com proteção, acolchoado e armação de treliças laterais para amarração. 

5.7. A Contratada é obrigada a pagar todos os encargos fiscais, taxas comerciais, seguros, 

tributos e contribuições que incidam direta ou indiretamente, na execução dos serviços 

contratados; mão-de-obra, despesas operacionais e administrativas, seleção e contratação de 

pessoal, supervisão, fiscalização, transporte, combustível, taxas, uniformes, crachás, 

emolumentos, seguros, indenizações, férias, elemento substituto de férias, folgas, licenças, 

atestados, faltas, e todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e securitárias serão de 

obrigação da empresa contratada, para que forneça com o máximo de competência a 

execução dos serviços requeridos. 

5.8. A Contratada é obrigada a apresentar apólice de seguro para a realização do 

transporte, assegurando todo o material transportado pelo valor de mercado do bem, similar 
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ou novo, dos itens constantes do formulário da relação de bens, da qual a Empresa terá 

acesso, informado pelo servidor designado de cada Gerência. 

5.9. Os serviços de remanejamento de móveis dentro do imóvel de destino, estarão 

inclusos no serviço contratado. 

5.10. Contratada é obrigada a fornecer mão de obra para embalar e desembalar todos os 

mobiliários, documentos, caixas, pastas, equipamentos de informática e todos outros objetos, 

exceto quando dispensado deste serviço pelo servidor designado de cada Gerência. 

5.11. A Contratada é obrigada a prestar os serviços com mão de obra especializada, hábil e 

experiente, para embalar, desembalar, manusear e transportar os objetos que compõem a 

mudança, devendo utilizar ferramentas próprias e adequadas para a carga, descarga, 

transporte, e, quando necessário, a montagem dos objetos da mudança. 

5.12. Contratada é obrigada a realizar o transporte, a carga e descarga, através de 

funcionários próprios, devidamente uniformizados e identificados através de crachás. 

5.13. A Contratada deverá fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de 

proteção, em quantidade e qualidade suficiente, e de acordo com as normas de segurança do 

trabalho, às suas custas, todos os EPI´s – Equipamento de Proteção Individual, necessários 

ao bom desenvolvimento dos serviços. Em nenhuma hipótese a Contratante poderá ser 

responsabilizada por acidentes que venha a ocorrer com os empregados da Contratada 

durante a execução dos serviços objeto do contrato. 

5.14. A Contratada deverá 24 (vinte e quatro) horas antes da data do carregamento, enviar 

representante credenciado para vistoriar os bens a serem transportados de cada Gerência, 

com vistas a avaliar a melhor forma para o desenvolvimento da mudança, a fim de se evitar 

transtornos ao serviço a ser executado, acompanhado por um servidor designado da 

Gerência requerente da Contratante, que fará a conferência do volume antes do material ser 

carregado e transportado, assim como a conferência do material, e seu estado, dos bens após 

a descarga. 

5.15. A Contratada fica ciente, para seu devido planejamento, de que não haverá, sob 

qualquer possibilidade, a pernoite de seu veículo no local da mudança (origem e destino), 

assim como a pernoite de objetos do patrimônio da Contratante dentro de caminhões da 

Contratada. 

5.16. Durante a execução do serviço, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre 

o andamento do mesmo, e, caso ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de 

imediato a Contratante e informar as devidas medidas que serão tomadas visando à solução 

do mesmo para a normalização da prestação do serviço a contento. 

5.17. Contratada é obrigada, antes da execução dos serviços descritos, a apresentar apólice 

de seguro para seus automóveis, com coberturas para terceiros, não incorrendo a Contratante 
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nenhuma responsabilidade civil/criminal sob eventual acidente que possa vir a ocorrer com 

caminhões/automóveis e/ou funcionários da Contratada, bem como a terceiros. 

5.18. A Contratada deverá ser responsabilizada nos seguintes casos: 

5.19. - Por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços, nos 

equipamentos a serem transportados assim como nos locais de origem e destino, do CRA-

MG ou de terceiros, (vidros, pisos, revestimentos, paredes, aparelhos, veículos, etc.), 

assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições, recompondo os 

locais/objetos afetados com materiais similares ou superiores, sempre observando o bom 

nível de acabamento dos serviços. 

5.20. - Por toda e qualquer avaria, perda ou furto, total ou parcial, que vier a ocorrer 

durante a execução dos serviços, devendo indenizar, substituir ou efetuar o conserto em bens 

móveis e objetos pessoais, observando as características iniciais do bem. 

5.21. - Por danos causados aos bens transportados, devendo indenizar no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da notificação da Gerência onde o bem se 

encontrava. 

5.22. - A Contratada é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou dos materiais empregados. 

5.23. - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado. 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE  

6.1. A contratante acompanhará toda execução para o cumprimento das especificações 

técnicas contratadas, assim como a qualidade do mesmo. 

6.2. A Contratante prestará a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante 

solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, esclarecimento de dúvidas e 

orientá-la em todos os casos omissos neste Termo de Referência. 

6.3. A Contratante realizará os pagamentos junto a Contratada, sempre que atendido 

todas as determinações especificadas no contrato. 

6.4. A Contratante deverá, através de servidor designado por cada Gerência, enviar o 

formulário devidamente preenchido, contendo detalhadamente informações sobre as 

características dos bens a serem transportados, prestando ao funcionário da Contratada toda 

e qualquer informação que seja necessária ao bom andamento da mudança. 
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6.5. A Contratante deverá designar servidor de cada respectiva Gerência para gestor da 

mudança de seu departamento, bem como designar em Contrato para acompanhamento de 

todas as fases do objeto contratado o Engenheiro Ricardo Dias Campos Filho, como fiscal 

do Contrato que fornecera o “Atesto do Serviço” realizado, contendo carimbo e assinatura, 

bem como o atesto do gestor de cada Gerência. 

6.6. A Contratante permitirá o acesso dos funcionários da Contratada para que sejam 

efetuadas as vistorias e planejamento quanto à execução dos serviços. 

6.7. A Contratante deverá comunicar com antecedência máxima de 15 (quinze) dias 

corridos, a data da mudança, para prestação do serviço. 

7. PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data 

de recebimento definitivo do objeto pela área de Administração e Logística do CRA-MG.  

7.2. O pagamento ocorrerá mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente 

preenchida e correta, com a descrição do objeto e respectivo Boleto Bancário. 

7.3. O não atendimento de quaisquer das condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, implicará na retenção do pagamento, obrigando-se a empresa contratada, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação do 

CRA-MG, atender a todas as condições exigidas, sob a pena de aplicação das penalidades 

previstas na lei 8.666/93, podendo ocorrer, no caso de descumprimento dos prazos 

estabelecidos, a rescisão unilateral do Contrato e as demais consequências advindas; 

7.4. A licitante vencedora, quando contratada, deverá destacar no corpo da(s) Nota(s) 

Fiscal(is), o correspondente valor para recolhimento dos tributos que porventura incidam 

sobre a operação, que serão retidos e devidamente recolhidos pelo CRA-MG, observada a 

legislação vigente; 

7.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito a reajustamento de preços; 

7.6. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente 

com a Nota Fiscal e Boleto Bancário, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução 

Normativa nº 1.234-SRF, de 11 de janeiro de 2012, e suas alterações, assinada por seu(s) 

representante(s) legal(is), em duas vias; 

7.7. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observada a 

legislação municipal aplicável; 
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7.8. Os pagamentos, mediante a emissão da respectiva Nota Fiscal e Boleto Bancário, 

serão realizados desde que a licitante vencedora efetue a cobrança de forma a permitir o 

cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias; 

7.9. O CRA-MG reserva-se o direito de recusar qualquer pagamento se, no ato da 

atestação, o objeto não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita; 

7.10. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir da reapresentação dos mesmos devidamente regularizados; 

7.11. Na hipótese de atraso do pagamento, fora do prazo estabelecido, cuja Nota Fiscal foi 

devidamente atestada e protocolada, em que a licitante vencedora não haja concorrido em 

motivo para tanto, o valor devido será atualizado financeiramente, a partir do 1º dia útil após 

a data limite estipulada até a data do efetivo pagamento, sendo definida como índice de 

atualização a Taxa de Referência (TR), pro rata temporis, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula:  

EM = I x N x VP, onde:  

EM= Atualização Financeira  

N= Número de dias entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento  

VP=Valor da parcela a ser paga  

I= Índice de compensação financeira, assim apurado:  

I=(TX/365)=(6% / 365)= 0,00016438%, incidente por dia sobre o valor do principal. 

(TX = 6% percentual da taxa anual). 

8. FISCAL DO CONTRATO 

8.1.  Gerente de Administração e Logística. 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, 

do mês seguinte ao da prestação dos serviços, se nenhuma irregularidade for constatada, e 

após envio da Nota Fiscal e respectivo Boleto Bancário ou indicação dos dados bancários de 

conta do Banco do Brasil para depósito; 

9.2. O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar o objeto deste contrato será a 

Área de Administração e Logística do Conselho Regional de Administração de Minas 

Gerais – CRA-MG, observado o artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93; 

9.3. O CRA-MG exercerá, através da fiscalização do contrato, o acompanhamento dos 

serviços objeto deste contrato, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização 



 

 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 4.769, DE 09/09/1965 

Página - 28 - de 34 
 

 

do contrato não exime à CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades perante o 

CRA-MG ou terceiros. 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) ________________________, CNPJ __________________, com 

sede à ______________, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) 

_______________________, pelo presente instrumento, credenciamos procurador (es) o(a) 

Sr.(a) _________________________ ( nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço)_____________, para participar das reuniões relativas ao processo 

licitatório acima referenciado (ou de forma genérica para licitações em geral), o qual está 

autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, 

desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, apresentar lances verbais, negociar 

preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários 

ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Belo Horizonte, _______ de ______________________ de 2018. 

Assinatura: _________________________________ 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO  

AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018 

 

A (nome da empresa) ________________________________________, CNPJ 

__________________,com sede à 

________________________________________________, neste ato representada pelo (s) 

(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço), interessado em participar da licitação em epígrafe conforme o 

processo administrativo indicado, de acordo com as especificações no ANEXO I deste 

Edital, DECLARO, sob as penas da Lei, O PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO. 

Local e data 

 

 

 

_________________________________________ 

(nome, R.G., cargo e assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA  

DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018 

REPETIÇÃO 

 

Declaro, para fins legais, que a __________________________________________, inscrita 

no CNPJ ____________________, com endereço à 

_________________________________________, na Cidade de 

_______________________________________, que é microempresa/empresa de pequeno 

porte nos termos da legislação vigente, pretendendo exercer o direito de preferência, na 

forma da LC n° 123/2006 e suas alterações. 

Local e Data. 

(Nome da Empresa) 

Assinatura do representante da Empresa 

 (Este documento deve ser apresentado no Credenciamento) 

Declaração exigida somente para empresa de pequeno porte e microempresa. 
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ANEXO V 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018 

REPETIÇÃO 

Senhores, 

Tendo examinado o Edital, apresentamos a presente proposta e declaramos que: 

1) O valor ofertado  inclui todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decorrentes da licitação e atende integralmente os requisitos constantes na 

especificação do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

2) Validade da Proposta Comercial: Mínimo de 90 (noventa) dias contados da data prevista 

para a entrega dos envelopes.  

3) Toda a especificação estabelecida neste edital, para os objetos abaixo descritos, será 

tacitamente aceita pela licitante, no ato da entrega desta proposta comercial. 

4) Proposta Comercial:  O valor deve ser expresso em numeral, moeda corrente (Reais) 

e com duas casas decimais após a vírgula. 

 

Razão Social:   

CNPJ:   

Inscrição Estadual:  

Inscrição Municipal:  

Endereço:   

Telefone/Fax:   

E-mail:   

Local e data: 

Assinatura Responsável Legal/Procurador  

 Identificação da Empresa 

Transporte de computadores, documentos, materiais de escritório, 

entre outros bens para Nova Sede Administrativa do CRA-MG, 

incluindo fornecimento de material, mão de obra e equipamentos 

necessários à execução dos serviços. 

PREÇO TOTAL 

 

R$ 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018 

 

Eu, _______________(nome completo)_______________, representante legal da 

Empresa__________________________________________, com sede à Rua 

_____________________________________, inscrita no CNPJ sob no nº 

_______________, interessada em participar da licitação em epígrafe, conforme processo 

administrativo acima indicado, de acordo com as especificações no Termo de Referência, 

Anexo I do Edital.  

DECLARO, sob as penas da Lei, o que segue: 

a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

b) Declara, sob as penas da Lei, que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 

anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Local e data 
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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME)  

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

OBJETO:  

Aquisição, incluindo a instalação e a garantia, de toldo retrátil para atender as instalações da 

nova sede do CRA-MG, conforme especificações constantes no ANEXO I deste Edital. 

Retiramos o edital acima referido e estamos interessados em participar do certame e cientes 

de que a resposta deverá ser entregue na Área de Licitação - Av. Afonso Pena, 981, 1º andar 

– Centro – Cep: 30.130-002 - Belo Horizonte – MG, até às 14 horas do dia 16 de julho de 

2018. 

Belo Horizonte, _____ de ___________de 2018. 

Assinatura do Licitante 

Nome: 

RG: 

Empresa: 

Telefone: 

E-mail: 

Senhor Licitante, 

Solicitamos o preenchimento e remessa do recibo acima à CPL do CRA-MG, 

pelo endereço eletrônico licitacao@cramg.org.br, objetivando comunicação futura entre 

o CRA-MG e V. Sa.  O não encaminhamento do recibo exime a Comissão Permanente de 

Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

mailto:licitacao@cramg.org.br

