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OBS: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CPL DO CRA-MG PELO FAX Nº 

(31) 3213-6547 OU ATRAVÉS DO ENDEREÇO DE E-MAIL licitacao@cramg.org.br 

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. 

 

 

 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E  

EMPRESASDE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

OBJETO: Prestação de serviços, sob demanda, de serviços de transporte por meio de 

táxi convencional, com ar condicionado, taxímetro, sistema de comunicação móvel, 

capacidade para transportar 4 (quatro) passageiros e em perfeitas condições de uso 

para Belo Horizonte e grande Belo Horizonte, em dois lotes, conforme especificações 

neste edital e no termo de referência. 

 

Retiramos do site do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, 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 10 horas do dia 21 de outubro de 2016. 

_________________, _____ de ___________de 2016.   

 

Assinatura do Licitante 

Nome: 

RG: 

Empresa: 

  Telefone: 

 E-mail: 

 

mailto:licitacao@cramg.org.br
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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

  PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 

 

OBJETO: Prestação de serviços, sob demanda, de transporte por meio de táxi 

convencional, com ar condicionado, taxímetro, sistema de comunicação móvel, 

capacidade para transportar 4 (quatro) passageiros e em perfeitas condições de uso 

para Belo Horizonte e grande Belo Horizonte, em dois lotes, conforme especificações 

neste edital e no termo de referência. 

 

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

Dia 21/10/2016 até às 10 horas. 

 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 

Dia 21/10/2016 às 10 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, NA AV. AFONSO PENA, Nº 981, 1º ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE 

- MG. 

 

 ESCLARECIMENTOS: 

ATRAVÉS DO E-MAIL: licitacao@cramg.org.br,  

      FAX: (31) 3213-6547 E TELEFONES: (31) 3273-9609 / (31) 3273-2774 

 

 

 

 

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

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

  PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 

 

1- PREÂMBULO 

 

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

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

aprovação do plenário para abertura do processo licitatório conforme Reunião Plenária nº 

1.821ª de 26/09/2016, torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2016, 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE* 

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.  

 

*Lote I: Menor Percentual de Taxa de Administração.  

*Lote II: Maior percentual de desconto.  

 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

 

2.1. 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 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. 

 

3. CENTRO DE CUSTOS 

 

3.1. Área de Administração e Logística. 

 

4. OBJETO 

 

4.1. Constitui objeto do presente pregão presencial a prestação de serviços, sob demanda, 

de transporte por meio de táxi convencional, com ar condicionado, taxímetro, sistema 

de comunicação móvel, capacidade para transportar 4 (quatro) passageiros e em 
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perfeitas condições de uso para Belo Horizonte e grande Belo Horizonte, em dois lotes, 

conforme especificações neste edital e no termo de referência, Anexo I, e condições 

estabelecidas neste edital. 

 

5. ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO 

 

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

licitacao@cramg.org.br, ou através do fax (31) 3213-6547, em até 02 (dois) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura oficial do mesmo; 

 

5.2. As impugnações deverão, obrigatoriamente, serem formalizadas por escrito, estar 

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

protocoladas no CRA-MG – Av. Afonso Pena nº 981 – 1º andar – Centro – Belo 

Horizonte/MG, das 09 às 17 horas, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura oficial deste certame; 

 

5.2.1. 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); 

 

5.3. Os esclarecimentos e impugnações serão respondidos no prazo máximo de 01 (um) 

dia útil a contar do seu recebimento e o inteiro teor das respostas será disponibilizado no 

“site”  www.cramg.org.br; 

 

5.4. 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; 

 

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

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

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. 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.  

 

6.2. Não poderão participar da presente licitação:  

mailto:licitacao@cramg.org.br
http://www.cramg.org.br/
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6.2.1. Aquelas que se encontrarem em processo falimentar, concordata, recuperação judicial 

ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, sociedades estrangeiras que 

não funcionem no país; 

 

6.2.2. Aquelas suspensas ou impedidas ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

 

6.2.3. Aquelas que não atendam ao estipulado na cláusula 6.1; 

 

6.2.4. Aquelas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

 

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

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

 

6.2.6. Empresas que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 

da Lei nº 8.666/93; 

 

6.2.7. A observância das vedações do item 6.2 é de inteira responsabilidade das licitantes que, 

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

 

7. CREDENCIAMENTO (FORA DO ENVELOPE) 

 

7.1.   A licitante poderá vir representada por seu administrador ou por mandatário; 

 

7.2.   Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada; 

 

7.3.   Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma empresa; 

 

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

instrumentos públicos ou particulares, observando o seguinte: 

 

7.4.1. 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; 

 

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

representante da empresa deverá apresentar o contrato social e sua última alteração, ou 
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alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do 

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

credencie; 

 

7.4.3. 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 os poderes 

necessários através de procuração conforme item 7.4.1 e 7.4.2; 

 

7.5.  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; 

 

7.6.  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; 

 

7.7.  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, ou 

junto ao envelope da Proposta Comercial, podendo obedecer ao modelo do Anexo III e, se 

não o fizer, deverá conter todos dados informativos necessários; 

 

7.8.  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 ou Certidão simplificada como forma de comprovação de 

enquadramento como MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE emitida 

pela Junta Comercial da sede da licitante; 

 

7.8.1. A falta da documentação comprobatória da qualificação da licitante como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu 

afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº123/2016 e 

suas alterações; 

 

7.9.  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; 
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7.10. 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; 

 

7.11. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representante devem estar fora 

dos envelopes da Proposta Comercial e da Documentação de Habilitação; 

 

7.11.1. Caso a licitante não esteja presente na sessão ou enviar seus envelopes via postal, a 

documentação solicitada neste item deverá ser apresentada no envelope da “PROPOSTA 

COMERCIAL”. 

 

8. ENTREGA DOS ENVELOPES  

 

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

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”; 

 

8.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis e hermeticamente fechados;  

 

8.1.2. 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 24/2016  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AO PREGOEIRO DO CRA-MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

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

 

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

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

entregue ao Pregoeiro designado no local, data e horários definidos neste Edital. 
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9. PROPOSTA COMERCIAL 

 

9.1. A proposta comercial deverá ser apresentada, visando a facilitar o julgamento por parte 

do Pregoeiro, nos moldes da Proposta Comercial - 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 procurador com poderes 

específicos para o ato, indicado em instrumento público ou particular, rubricadas em todas as 

suas folhas, contendo os seguintes elementos: 

 

9.1.1. Identificação da proponente, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, 

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

 

9.1.2. Especificações detalhadas do objeto licitado, conforme requisitos mínimos 

constantes no Termo de Referência, Anexo I deste edital; 

 

9.1.3. Preço por lote (I e II), expressos em PERCENTUAIS, com duas casas 

decimais após a vírgula, incluindo, impostos, tributos, seguros e demais despesas incidentes 

sobre os objetos desta licitação isentando o CRA-MG de quaisquer custos adicionais;  

 

9.1.4. Forma de Pagamento: O pagamento será realizado no mês seguinte ao da 

prestação dos serviços - objeto deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data de recebimento e aceite da Nota Fiscal e 

respectivo Boleto Bancário, e da documentação exigida; 

 

9.1.5. Validade da Proposta Comercial: no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data da sessão pública do Pregão; 

 

9.1.6. Declaração expressa de que os preços propostos estão inclusos todos os 

tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, deslocamentos e todos os demais 

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

do contrato a ser assinado e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente 

da licitante vencedora;  

 

9.1.7.  Declaração expressa de que a proposta atende 100% (cem por cento) da 

especificação do Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

 

9.2. A licitante detentora da proposta de menor preço por lote deverá encaminhar ao 

Pregoeiro, pelo e-mail licitacao@cramg.org.br ou pelo fax (31) 3213-6547, em até 24 (vinte e 

quatro) horas após o encerramento da sessão do Pregão, sob pena de desclassificação, sua 

mailto:licitacao@cramg.org.br
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Proposta de preço ajustada ao preço final, na mesma formatação da proposta comercial do 

Anexo V deste Edital; 

 

10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

10.1. O envelope nº02 deverá conter obrigatoriamente os documentos enumerados nos item 

10.2 a 10.5, apresentados em via original, seguida de cópia para autenticação do Pregoeiro 

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

 

10.2. 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; 

 

10.3. O documento emitido via Internet poderá ter a sua autenticidade verificada no 

respectivo “site”; 

 

10.4. 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;  

 

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

apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital; 

 

10.6. 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 “on line”; 

 

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

consultas e visitas às empresas emitentes dos atestados e declarações; 

 

10.8. Os documentos apresentados na licitação deverão ser válidos e vigentes na data da sua 

abertura. Os documentos que perderem validade e/ou vigência no curso da licitação deverão 

ser reapresentados válidos e vigentes na data da assinatura do contrato; 

 

10.9. 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; 

 



 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

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

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

Av. Afonso Pena, 981 . 1º andar . Centro . Belo Horizonte . MG . Cep 30130-002 . (31) 3274 0677 . Fax (31) 3273 5699 .  
www.cramg.org.br . cramg@cramg.org.br 

Delegacias Regionais 
 Juiz de Fora (32) 3215 5812 - Uberlândia (34) 3236 3230 - Governador Valadares (33) 3221 3930 - Montes Claros (38) 3222 2777 -  

Coronel Fabriciano (31) 3842 4882 - Itajubá (35) 3629 5737 - Lavras (35) 3821 3674 

Página 10 de 46 

 

10.10. 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; 

 

10.11. 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 do contrato, ou revogar a licitação; 

 

10.12. A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação 

de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

 

10.13. Os documentos exigidos para habilitação consoante o estabelecido neste título, não 

poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu 

requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes; 

 

10.14. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto nesse Título inabilitará o licitante; 

 

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

original, que deverá ser substituído por cópia autenticada ou cópia com visto da Pregoeira. 

 

10.16. Habilitação Jurídica 

 

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

 

10.16.2. 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;  

 

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

comprovação da diretoria em exercício; 

 

10.16.4. 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; 
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10.16.5. Os documentos relacionados nos subitens 10.2.1 a 10.2.4 não precisarão 

constar do envelope “Documentação de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para 

o credenciamento neste Pregão;  

 

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

empresa deverá ser compatível com o objeto licitado; 

 

10.16.7. Para o Lote I: Declaração emitida pela BH Trans, com data, assinatura e 

identificação do declarante, constando que a licitante está credenciada junto àquele órgão e 

autorizada para o exercício da atividade de táxi;  

 

10.16.8. Para o Lote II: Declaração emitida pelo órgão competente, com data, 

assinatura e identificação do declarante, constando que a licitante está credenciada junto 

àquele órgão e autorizada para o exercício da atividade de táxi;  

 

10.17. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

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

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

 

10.17.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

F.G.T.S., demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

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

 

10.17.3. Certidão Negativa de débitos trabalhistas conforme Lei nº 12.440/11 (site: 

www.tst.jus.br/certidao ); 

 

10.17.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa 

Conjunta da Receita Federal do Brasil (site: www.receita.fazenda.gov.br); 

 

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

Débitos Estaduais do domicílio fiscal da licitante, se for o caso;  

 

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

Débitos Municipais do domicílio fiscal da licitante, se for o caso; 

 

10.17.7. Declaração da licitante demonstrando a inexistência de fato impeditivo e 

situação regular perante o Ministério do Trabalho conforme modelo do Anexo VI deste 

edital. 

Observação: Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar 

da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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10.18. Qualificação Econômico-Financeira 

10.18.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação judicial ou 

extrajudicial 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; 

 

10.19. Qualificação Técnica 

 

10.19.1.  Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em papel que identifique o mesmo, assinado, datado e os signatários 

devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a licitante 

forneceu ou fornece serviços em características, quantidades e prazos com o objeto desta 

licitação. 

 

11. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO  

 

11.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que 

não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo 

a “Proposta Comercial” e a “Documentação de Habilitação”, exclusivamente dos 

participantes devidamente credenciados; 

 

11.2. Classificação das Propostas Comerciais 

 

11.2.1. Abertos os envelopes das 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; 

 

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

poderão conferir a documentação; 

 

11.2.3. 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. 

11.2.4. O Pregoeiro classificará a autora da proposta de MENOR PREÇO POR LOTE 

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

de menor preço, para participarem dos lances verbais; 
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11.2.5. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições 

definidas no subitem 11.2.4, ao Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, 

até o máximo de 03 (três), incluída a proposta de menor preço, para que seus representantes 

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

apresentadas; 

 

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

independentemente do número de licitantes; 

 

11.2.7. 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, o Pregoeiro dará continuidade ao 

procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste 

edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação do preço 

ofertado e à adjudicação. 

 

11.3.  Lances Verbais 

 

11.3.1. Para o LOTE I, os convocados na forma dos subitens 11.2.4 à 11.2.7 terão a 

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

percentuais distintos e decrescentes, começando pelo autor da proposta de maior percentual 

da taxa de administração;  

11.3.2.  Para o LOTE II, os convocados na forma dos subitens 11.2.4 à 11.2.7 terão a 

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

percentuais distintos e crescentes, começando pelo autor da proposta de menor percentual de 

desconto;  

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

ordem de apresentação dos lances subsequentes, sempre observada as seguintes regras: 

 

 Lote I: começando do detentor da proposta de maior percentual de taxa de 

administração para o de menor percentual; 

 

Lote II: começando do detentor da proposta de menor percentual de desconto para o 

de maior percentual; 

 

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

meio de lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada. 
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11.3.5. 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; 

 

11.3.6. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos 

lances. 

 

11.4. Julgamento 

 

11.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO (LOTE I) e MAIOR PERCENTUAL DE TAXA DE DESCONTO 

(LOTE II), ofertado, desde que atendidas todas as exigências deste edital; 

 

11.4.2. 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; 

 

11.4.3. Caso não haja lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (LOTE I) e MAIOR 

PERCENTUAL DE TAXA DE DESCONTO (LOTE II); 

 

11.4.4. 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; 

 

11.4.5. Sendo aceitável a oferta mais favorável, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias; 

 

11.4.6. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarada a licitante 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto proposto; 

 

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

habilitatórias, 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; 

 

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

para que seja obtido melhor preço; 
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11.4.9. 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; 

 

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

ao Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

12. RECURSOS 

 

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de realização da abertura dos 

envelopes, 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; 

 

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais 

serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da 

lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

12.3. 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; 

 

12.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

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

aproveitamento; 

 

12.6. O recurso deverá ser protocolado na área de Administração e Logística do CRA-

MG, localizada à Avenida Afonso Pena, 981 – 1º andar – Bairro Centro – Belo Horizonte – 

Minas Gerais, em dias úteis no horário de 09 às 17horas; 

 

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

 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório; 

 

13.2. 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;  

 

http://www.cramg.org.br/
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13.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

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 do contrato, 

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 no 

contrato das demais cominações legais.  

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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 6.3.1.3.02.06.006 – Despesas com táxi; 

 

14.1. O valor estimado para o contrato oriundo do Lote I, é de R$ 6.000,00; 

 

14.2. O valor estimado para o contrato oriundo do Lote II, é de R$ 9.000,00; 
 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento pela efetiva prestação dos serviços será realizado mediante 

apresentação de Nota Fiscal e Boleto Bancário, consideradas as condições estabelecidas na 

Minuta Contratual, (ANEXO VII) deste Edital; 

 

15.2. O pagamento estará condicionado, ainda, à apresentação das Notas Fiscais ou faturas 

distintas atestadas por funcionário designado e respectivo boleto bancário, conforme disposto 

no art. 67, da Lei nº 8.666/93; 

 

15.3. O pagamento será processado MENSALMENTE, de acordo com os serviços 

requisitados no mês, por item fornecido e aceito, de acordo com a comprovação do serviço 

realizado, com a emissão de relatório e a anuência da Fiscalização do Contrato, mediante a 

apresentação das notas fiscais discriminativas e boleto bancário, no prazo de 10 (DEZ) DIAS 

ÚTEIS, contados da data do recebimento e “aceite” do serviço/objeto contratado e/ou 

relatórios, pelo setor requisitante; 

 

15.4. A área requisitante do Contratante disporá de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, após a 

apresentação da Nota Fiscal e Boleto Bancário, para o "aceite" dos serviços e 

encaminhamento ao setor responsável pelo processamento do pagamento. Caso seja 

detectado qualquer divergência, a nota fiscal e o boleto bancário não serão aceitos, ficando 

sustado o pagamento; 

 

15.5. Após o “aceite” dos serviços por parte da área requisitante do CRA-MG, o pagamento 

será processado mediante a apresentação das notas fiscais e boleto bancário, devidamente 

atestados dentro do prazo previsto no item 15.3, contados da data do recebimento e “aceite” 

da nota fiscal, pela área requisitante. Caso seja detectado qualquer problema na nota fiscal e 

boleto bancário, a mesma será devolvida, ficando a cargo do fiscal do contrato solicitar a sua 

correção ou reposição; 
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15.6. As notas fiscais e boletos bancários deverão ser encaminhados para o endereço da sede 

do CRA-MG, na área de Administração e Logística; 

 

15.8. Caso sejam constatados, pelo CRA-MG, erros, falhas ou divergências nos documentos 

referidos nesta Cláusula, o prazo para o pagamento só será contado a partir da data de 

reapresentação, pela CONTRATADA, das Notas Fiscais e Boleto Bancário, devidamente 

retificados, sem atualização monetária, não incidindo qualquer acréscimo sobre os valores 

faturados; 

 

15.9. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da 

Contribuição para o PIS/PASEP, conforme Lei 9430/96, art 64 e Instrução Normativa RFB nº 

1234 de 11/01/2012; 

 

15.10. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e Lei Municipal nº 8725/2003 legislação 

municipal aplicável; 

 

15.11. A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 

e/ou indenizações devidas pelo contratado; 

 

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

será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados; 

 

15.13. O desatendimento 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 a todas as 

condições exigidas, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e seus 

anexos, podendo ocorrer, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, a rescisão 

unilateral do Contrato e as demais consequências advindas; 

 

15.14. A licitante vencedora, quando Contratada, deverá destacar no corpo da(s) Nota(s) 

Fiscal(is) / Fatura(s), 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; 

 

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

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de 

penalidade ou inadimplemento contratual; 

 

15.16. 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; 

 

15.17. 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; 
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15.18. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir da reapresentação dos mesmos devidamente regularizados; 

 

15.19. 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 definido 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).  

 

16.   DO PRAZO DO CONTRATO  

 

16.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei 

Federal nº 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados de forma satisfatória para 

este Conselho e em condições mais vantajosas para a Administração. 

 

17. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

 

17.1. A execução do objeto do contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE, através da 

Área de Administração e Logísitica, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da prestação do serviço e dará ciência à Administração, conforme artigo n.º 67 da Lei 

n.º 8.666/93, devendo a CONTRATADA fornecer informações e quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários; 

 

17.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas e nos termos do artigo n.º 70 da Lei nº 8.666/93; 

 

17.3. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 

fiscalização dos serviços, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas 

necessárias; 

 

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

serviços, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do contrato não exime 

a CONTRATADA vencedora de quaisquer de suas responsabilidades perante o CRA-MG ou 

terceiros; 
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17.5. O CRA-MG designará o Responsável pela Coordenação e Fiscalização do Contrato, 

para responder perante a Contratada sobre dúvidas e ações sobre os serviços contratados, e a 

CONTRATADA nomeará seu Preposto, com amplos poderes para decidirem todos os 

assuntos relativos aos serviços e através dos quais serão feitos os contatos entre as partes; 

 

17.6. O CRA-MG, através da fiscalização do contrato, reserva-se no direito de exercer 

durante todo o período contratual uma rígida e constante Fiscalização sobre os serviços 

contratados;   

 

17.7. O CRA-MG não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não 

autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato; 

 

17.8. A área de Administração e Logística do CRA-MG deverá receber e atestar os serviços 

prestados;  

 

17.9. O CRA-MG poderá a qualquer tempo recusar o serviço, no todo ou em parte, sempre 

que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis; 

 

17.10. O CRA-MG se reserva o direito de alterar as normas, critérios e padrões para a 

execução dos serviços, sem que haja alteração do valor total do contrato; 

 

17.11. O CRA-MG não receberá da empresa qualquer serviço em desacordo com o previsto 

no contrato, podendo rescindi-lo nos termos do artigo 78, inciso I e aplicar o disposto no 

artigo 24, inciso XI, da Lei n.º 8.666/93; 

 

17.12. A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, 

verificação e controle adotados pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO; 

 

18. GARANTIA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

18.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, 

inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA 

prestará garantia em favor do CONTRATANTE equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato referente ao do Lote a que o licitante for o vencedor, (dinheiro, título da 

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária); 

 

18.2. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da Garantia 

de Execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da 

mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pelo contratante; 

 

18.3. A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida 

à contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas. 

Ocorrendo rescisão motivada pela CONTRATADA, as garantias não serão restituídas e 

constituirá receita do CRA-MG; 

 

18.4. A licitante poderá optar por uma das modalidades de garantia, dentre as mencionadas 

abaixo:  
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a) Caução em dinheiro;  

b) Títulos da dívida pública federal;  

c) Seguro-garantia;  

d) Fiança bancária.  

 

18.5. A garantia deverá ser apresentada, conforme segue:  

 

18.5.1. Para o previsto no item "a":  

 

O Caução em dinheiro será realizado mediante pagamento de boleto bancário a ser emitido 

pela Gerência de Planejamento e Gestão Financeira do CRA-MG. Para tanto, a licitante 

deverá solicitar a emissão do boleto à CPL do CRA-MG, através do e-mail 

licitacao@cramg.org.br e/ou fax no n.º: (31) 3213-6547, fornecendo as seguintes 

informações:  

Nome:  

CNPJ:  

Endereço Completo:  

Motivo:  

Valor:  

 

18.5.2. Para o previsto no item "b":  

Títulos da Dívida Pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda.  

 

18.5.3. Para o previsto nos itens "b", "c" e "d" apresentar o original.  

 

18.6. RESPONSÁVEL PELA GARANTIA - A garantia ficará sob a responsabilidade e à 

ordem do CRA-MG; 

  

18.7. Na hipótese de prorrogação do prazo do contrato, a garantia, objeto da presente 

cláusula, deverá ser renovada e, se for o caso, complementada, previamente à formalização 

do Aditivo, sem custo para o CONTRATANTE; 

 

18.8. Se o valor da garantia de execução for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, 

ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 

o percentual do valor contratado, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o seu valor real, 

no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que, para tanto, for 

notificada pela CONTRATANTE; 

 

18.09. No prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do termo contratual, a empresa deverá 

apresentar documento comprobatório da garantia prestada, sob pena de rescisão e/ou 

aplicação das sanções cabíveis, inclusive multa; 

 

mailto:licitacao@cramg.org.br
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18.10. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do 

contrato, nos termos da lei; 

 

18.11. O valor da garantia do contrato responderá pelo inadimplemento das obrigações 

contratuais e por todas as multas impostas à Contratada; 

 

18.12. Nas hipóteses de prorrogação da vigência ou majoração da despesa prevista para o 

contrato, a empresa fica obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada. 

 

19.  DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1. 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 

inexecutar o 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 pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais; 

 

19.2. Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, erros de execução ou 

inadimplemento contratual, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA, as seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

b) O atraso injustificado na entrega/execução do objeto contratado sujeitará a 

CONTRATADA a multa de 0,3% (zero vírgula três décimos por cento) ao dia incidente 

sobre o valor da contratação até o 30º (trigésimo) dia, após o 31º (trigésimo primeiro) o 

contrato poderá ser rescindido;   

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato por descumprimento de 

qualquer outra cláusula contratual; 

 

19.3.  As multas estabelecidas nos subitens “b” e “c”, poderão serão deduzidas do valor do 

pagamento ou de outros créditos relativos ao Contrato. 

 

19.4. Fica estabelecido o percentual de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

Contrato, no caso das partes, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 

rescisão, bem como nos casos de inadimplemento contratual;  

 

19.5. O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou deverá ser pago pela CONTRATADA por 

meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 

a contar da aplicação da sanção;  

 

19.6 As sanções previstas poderão ser aplicadas após regular processo administrativo, 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 
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20.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta constante do Anexo VII, no 

prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento da comunicação; 

 

20.2. 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; 

 

20.3. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar 

de assinar o contrato 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; 

 

20.4. O contrato a ser firmado entre o CRA-MG e a adjudicatária incluirá as condições 

estabelecidas neste edital, seus anexos e legislação pertinente para a fiel execução do objeto 

licitado; 

 

20.5. O início da execução dos serviços deverá ser imediato, a partir da assinatura do 

contrato; 

 

20.6. A contratada deverá manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo comunicar ao CRA-MG, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer 

a manutenção da contratação, bem como reapresentar os documentos com prazo de validade 

expirado; 

 

20.7. Qualquer tolerância por parte do CRA-MG, no que tange ao cumprimento das 

obrigações assumidas pela empresa, durante o cumprimento do contrato, não importará, em 

hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em 

vigor todas as cláusulas do contrato e podendo o CRA-MG exercer seus direitos a qualquer 

tempo;  

 

20.8. 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, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis; 

 

20.9. Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e 

se omita em outro será considerado especificado e válido; 
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20.10. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no Edital. A licitante, ainda, será responsável por todas 

as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme 

e verdadeira sua proposta e lances; 

 

20.11. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro 

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

especializados; 

 

20.12. A empresa e o CRA-MG poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato, nos termos do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e 

demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios 

estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e demonstrativo de encargos 

sociais e fiscais; 

 

20.13. 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 

junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

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

 

20.14. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou 

em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo 

Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 

 

20.15. As decisões do Pregoeiro e sua equipe de apoio serão publicadas no “Diário Oficial da 

União – DOU”, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei 

n.º 8.666/93 e também no site www.cramg.org.br; 

 

20.16. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o CRA-

MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 

mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos 

participantes da licitação; 

 

20.17. O CRA-MG poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura; 

 

20.18. A licitante CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto da 

contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 

 

20.19. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no site deste 

Conselho, no endereço www.cramg.org.br e também permanecerá afixada no quadro de 

avisos localizado na Sede do CRA-MG, podendo ser obtida junto à Comissão Permanente de 

Licitação, no 1º andar do Edifício Sede, no horário de 09 às 17 horas, até o último dia que 

anteceder a data do certame, sendo necessário que a empresa licitante envie ao Pregoeiro do 

CRA-MG, um comprovante/recibo de retirada deste edital, através do e-mail  

http://www.cramg.org.br/
http://www.cramg.org.br/
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licitacao@cramg.org.br ou via fax (31) 3213-6547, para eventuais comunicações aos 

interessados, quando necessário; 

 

20.20. As licitantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet se obrigam a 

acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.cramg.org.br e as publicações 

no Diário Oficial da União, quando for o caso; 

 

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

quaisquer questões oriundas desta licitação; 

 

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

 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II - Modelo da Carta de Credenciamento;  

c) Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da 

Habilitação;  

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

e) Anexo V – Modelo Proposta Comercial; 

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

Regular Perante o Ministério do Trabalho;  

g) Anexo VII - Minuta Contratual. 

                                                                                    

                                                                              Belo Horizonte, 10 de outubro de 2016. 

 

 

 

Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes 

Pregoeira - CRA-MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

 

1.  OBJETO 

 

 

Prestação de serviços, sob demanda, de serviços de transporte por meio de táxi convencional, 

com ar condicionado, taxímetro, sistema de comunicação móvel, capacidade para transportar 

4 (quatro) passageiros e em perfeitas condições de uso para Belo Horizonte e grande Belo 

Horizonte, em dois lotes, conforme especificações neste edital e no termo de referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

O serviço de táxi é destinado ao transporte de passageiros e provido de um taxímetro. É um 

modo de transporte público com características entre os veículos privados e 

os ônibus urbanos, sem uma rota regular e contínua.  

Considerando-se as características das atividades do Conselho Regional de Administração de 

Minas Gerais, há a necessidade em algumas delas da contratação dos serviços de empresas 

especializadas para o transporte na capital e na grande Belo Horizonte dos seus conselheiros, 

empregados, terceirizados, bem como palestrantes e convidados em cumprimento às tarefas 

externas de interesse do CRA-MG e devidamente autorizado. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

 

3.1 A CONTRATADA disponibilizará ao CRA-MG os táxis nas quantidades e nos 

horários solicitados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, 

domingos e feriados. Os veículos disponibilizados deverão estar em boas condições de uso e 

devidamente licenciados nos órgãos reguladores; 

 

3.1.1. O CRA-MG poderá solicitar o número de táxi necessário para suas atividades, sem 

o limite diário; 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus
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3.2 O táxi deverá apresentar-se no local indicado pelo CRA-MG em até 20 (vinte) 

minutos, após solicitação feita por telefone, e-mail ou pelo aplicativo oferecido pela 

CONTRATADA; 

 

3.3 O acionamento do taxímetro somente ocorrerá no momento do embarque do 

passageiro, obedecendo a um limite de tolerância de 20 (vinte) minutos da hora programada; 

 

3.4. Não haverá cobrança de taxa de retorno dos serviços prestados, ou seja, do valor de 

deslocamento de volta do taxista, do local de destino do passageiro ao local de origem do 

taxista; 

 

3.5.  Para comprovar a utilização dos serviços, a CONTRATADA deverá emitir um 

voucher eletrônico que deverá ser registrado pelo usuário do serviço; 

 

3.5.1 O voucher eletrônico deverá conter o número de identificação do táxi e do 

motorista; as quilometragens inicial e final; os horários de início e término da prestação do 

serviço; finalidade do serviço; nome e registro eletrônico do servidor/usuário transportado; 

 

3.5.2 O voucher eletrônico será emitido em duas vias. A primeira via ficará com a 

CONTRATADA e a segunda via será entregue ao servidor/usuário transportado; 

 

3.5.3 A CONTRATADA encaminhará ao CRA-MG a primeira via do voucher, junto 

à nota fiscal de pagamento, apresentada mensalmente; 

 

3.6.  O CRA-MG não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, pelas infrações de 

trânsito cometidas pelos taxistas e nem pelos danos de qualquer ordem (colisões, 

atropelamentos, roubo e etc.) que, porventura, possam ocorrer; 

 

3.7. A CONTRATADA deverá prestar o serviço percorrendo o trajeto mais curto em km 

ou que gaste menos tempo devido possíveis congestionamentos, bloqueios no trânsito e 

demais intercorrências, ou ainda, o trajeto indicado do passageiro transportado; 

 

3.8.   O usuário/colaborador que solicitou o serviço deverá se apresentar ao condutor com 

documento de identificação funcional. No caso de conselheiros, diretores e demais usuários, a 

apresentação será realizada através de documento de identidade. 

 
4. CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços de táxi serão solicitados e utilizados na cidade de Belo Horizonte e Região 

Metropolitana, dependendo das necessidades do CRA-MG, mediante a disponibilização de 

frota por parte da CONTRATADA para deslocamento dos Conselheiros, empregados, 

palestrantes e convidados para as atividades do CRA-MG; 



 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

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

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

Av. Afonso Pena, 981 . 1º andar . Centro . Belo Horizonte . MG . Cep 30130-002 . (31) 3274 0677 . Fax (31) 3273 5699 .  
www.cramg.org.br . cramg@cramg.org.br 

Delegacias Regionais 
 Juiz de Fora (32) 3215 5812 - Uberlândia (34) 3236 3230 - Governador Valadares (33) 3221 3930 - Montes Claros (38) 3222 2777 -  

Coronel Fabriciano (31) 3842 4882 - Itajubá (35) 3629 5737 - Lavras (35) 3821 3674 

Página 27 de 46 

 

 

4.2 Não será utilizado o serviço de táxi com veículo em “hora parada”, salvo nos 

deslocamentos fora do perímetro urbano, em que não haja no local disponibilidade desse 

serviço, ou nos casos de viagem com retorno; 

 

4.3.  Critérios de execução de serviços; 

 

4.3.1.  Os serviços poderão ser solicitados, diariamente, durante 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, quando houver necessidade; 

 

4.3.2 As solicitações são feitas por telefone ou aplicativos da CONTRATADA, por 

empregado autorizado pelo CRA-MG ou pessoa credenciada pela mesma ou até pelo usuário 

mediato; 

 

4.3.3 A apresentação do táxi deverá ocorrer dentro de um prazo de 20 minutos, a contar 

do horário da solicitação do serviço. Expirado este prazo, ficará o CRA-MG isento de 

qualquer responsabilidade ou ônus pelo deslocamento do táxi;  

 

4.3.4 O passageiro deverá aguardar o Táxi no local indicado por ele no momento da 

solicitação do serviço; 

 

4.3.5 A bandeirada somente poderá ocorrer na presença do passageiro, após a ocupação 

do veículo; 

 

4.3.6 Fica facultado o cancelamento da solicitação desde que realizada no prazo de 5 

(cinco) minutos; 

 

4.3.7. A CONTRATADA deverá prestar todas as informações necessárias para a 

utilização dos serviços, tais como, telefone da central e contatos da empresa para conferência 

dos serviços. 

 
 
5. CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

A prestação do serviço ocorrerá sob demanda do usuário, 24 horas e todos os dias da semana. 

O contrato terá a vigência de 12 meses. 

 

 
6.  PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

Conforme especificações no item 3 e 4. 

 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

 

Não serão admitidos consórcios de pessoas jurídicas, devendo o objeto ser executado por 

uma única pessoa jurídica, para cada Lote. 
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8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

8.1.   O prestador de serviço deverá apresentar a MENOR TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO para a tabela de preços vigente, da BH Trans (Lote I); 

 

8.2.  O prestador de serviço deverá apresentar a MAIOR TAXA DE DESCONTO sobre 

a tabela de preços vigente, do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (Lote 

II); 

 

8.3. O Valor global estimado para as despesas do Lote I e Lote II totalizam R$ 15.000,00 

anuais, sendo que o valor estimado para o Lote I é de R$ 6.000,00 e para o Lote II, de R$ 

9.000,00. 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A empresa......................................,CNPJ nº............................., neste ato representada por 

seu(s).............diretores ou sócios, com qualificação nome, RG, CPF, nacionalidade..............., 

pelo presente instrumento, credencia procurador o(a) Sr.(a) ..................nome, RG, CPF, 

nacionalidade..........., para participar das reuniões relativas ao Processo Licitatório nº  

24/2016, Pregão Presencial nº 22/2016 do Conselho Regional de Administração de Minas 

Gerais – CRA-MG, 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. 

 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO  III 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO COM OS  

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

 

 

 

A (nome da empresa) ________________________________________, CNPJ 

__________________, com sede à ______________, neste ato representado pelo (s) 

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

civil, profissão e endereço)___________, Interessado em participar da licitação em epígrafe 

que se processa no processo administrativo indicado que visa a contratação de empresa 

especializada na locação de veículo para uso de representação dos Conselheiros quando a 

serviço do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, para um período de 24 

(vinte e quatro) meses, DECLARO, sob 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 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

 

 

Declaro, para fins legais, que a ___________________________, inscrita no CNPJ _______, 

sediada na Rua, Trav. Av. (___________), na Cidade de __________________, que é 

Microempresa/Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislação vigente, pretendendo 

exercer o direito de preferência, na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e ao Decreto 

nº8.538/2015. 

 

 

Local e Data. 

 

(Nome da Empresa) 

 

Assinatura do representante da Empresa 

 

 

 

 

  



 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

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

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

Av. Afonso Pena, 981 . 1º andar . Centro . Belo Horizonte . MG . Cep 30130-002 . (31) 3274 0677 . Fax (31) 3273 5699 .  
www.cramg.org.br . cramg@cramg.org.br 

Delegacias Regionais 
 Juiz de Fora (32) 3215 5812 - Uberlândia (34) 3236 3230 - Governador Valadares (33) 3221 3930 - Montes Claros (38) 3222 2777 -  

Coronel Fabriciano (31) 3842 4882 - Itajubá (35) 3629 5737 - Lavras (35) 3821 3674 

Página 32 de 46 

 

 

 

ANEXO  V 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para o 

objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que: 

 

1) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação do Anexo 

I – Termo de Referência; 

 

2) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decorrentes da licitação; 

 

3) A presente proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições 

do Edital e seus anexos; 

 

4) Declaramos que a proposta apresentada atende 100% (cem por cento) das especificações 

do Termo de Referência; 

 

5) Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários e sociais, deslocamentos e todos os demais impostos, taxas e 

outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser 

assinado e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do 

objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da licitante 

vencedora; 

 

6) Proposta Comercial; 

 

LOTE I:  xxx % de taxa de administração (Tabela BH Trans) 

 

Expressar o valor numérico percentual com duas casas decimais após a vírgula. 

 

LOTE II: xxx% de desconto sobre os valores da Tabela do DER (Departamento de Estradas 

de Rodagem de Minas Gerais) 

 

Expressar o valor numérico percentual com duas casas decimais após a vírgula. 



 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

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

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

Av. Afonso Pena, 981 . 1º andar . Centro . Belo Horizonte . MG . Cep 30130-002 . (31) 3274 0677 . Fax (31) 3273 5699 .  
www.cramg.org.br . cramg@cramg.org.br 

Delegacias Regionais 
 Juiz de Fora (32) 3215 5812 - Uberlândia (34) 3236 3230 - Governador Valadares (33) 3221 3930 - Montes Claros (38) 3222 2777 -  

Coronel Fabriciano (31) 3842 4882 - Itajubá (35) 3629 5737 - Lavras (35) 3821 3674 

Página 33 de 46 

 

 

 

Razão Social: 
     

  

CNPJ: 
   

   

Endereço: 
     

  

Telefone/Fax: 
     

  

E-mail: 
     

  

 

 

7) Validade da Proposta Comercial: no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

da sessão pública do Pregão; 

 

 

 

 

Local e data:                      

 

 

  Assinatura: 
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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 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

 

 

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

Empresa__________________________________________, com sede à Rua 

_____________________________________, inscrita no CNPJ sob no nº __________, 

interessada em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo 

acima indicado que visa a contratação de empresa especializada na locação de veículo para 

uso de representação dos Conselheiros quando a serviço do Conselho Regional de 

Administração de Minas Gerais, para um período de 24 (vinte e quatro) meses, 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 

 

________________________________________________ 

Nome, R.G., Cargo e Assinatura do representante Legal 
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ANEXO VII 

 

MINUTA CONTRATUAL 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2016 

 

CONTRATO NºXXX/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE 

TRANSPORTE POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL.  

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS 

GERAIS – CRA-MG, Autarquia Federal, com sede administrativa em Belo Horizonte, Av. 

Afonso Pena, nº 981/1º andar, Centro – CEP: 30.130-002, Estado de Minas Gerais, inscrito 

sob o CNPJ de nº 16.863.664/0001-14, neste ato representado por seu presidente, 

XXXXXXXXXXXXXXX, Administrador, CRA-MG nº XXXXX, CPF: XXX.XXX.XXX-

XX.  

 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede em CIDADE, ESTADO, 

Rua/Av. XXXXXXX, nº XXXX, BAIRRO XXXXXX, CEP XXXXXX, no estado de Minas 

Gerais, inscrita no C.N.P.J. sob o nº XXXXXX, neste ato representada por seu representante 

legal, NOME, PROFISSÃO, Identidade XXXX SSP/XX, C.P.F. nº XXX.XXX.XXX-XX .  

        

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Prestação de serviços, sob demanda, de transporte por meio de táxi convencional, com ar 

condicionado, taxímetro, sistema de comunicação móvel, capacidade para transportar 4 

(quatro) passageiros e em perfeitas condições de uso para Belo Horizonte e grande Belo 

Horizonte, em dois lotes, conforme especificações neste edital e no termo de referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO 

 

2.1. A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento foi objeto do Processo 

Licitatório nº 024/2016, nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, da Lei nº. 

10.520, de 17 de julho de 2012 e suas alterações, conforme Processo Administrativo de 

Compra n.º 154/2016, Pregão Presencial n.º 022/2016, a que se vincula este CONTRATO; 

 

2.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as 

obrigações assumidas na licitação, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. A CONTRATADA disponibilizará ao CONTRATANTE os táxis nas quantidades e nos 

horários solicitados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, 

domingos e feriados. Os veículos disponibilizados deverão estar em boas condições de uso e 

devidamente licenciados nos órgãos reguladores; 

 

3.1.1. O CONTRATANTE poderá solicitar o número de táxi necessário para suas 

atividades, sem o limite diário; 

 

3.2. O táxi deverá apresentar-se no local indicado pelo CONTRATANTE em até 20 (vinte) 

minutos, após solicitação feita por telefone, e-mail ou pelo aplicativo oferecido pela 

CONTRATADA; 

 

3.3. O acionamento do taxímetro somente ocorrerá no momento do embarque do passageiro, 

obedecendo a um limite de tolerância de 20 (vinte) minutos da hora programada; 

 

3.4.  Não haverá cobrança de taxa de retorno dos serviços prestados, ou seja, do valor de 

deslocamento de volta do taxista, do local de destino do passageiro ao local de origem do 

taxista; 

 

3.5.  Para comprovar a utilização dos serviços, a CONTRATADA deverá emitir um voucher 

eletrônico que deverá ser registrado pelo usuário do serviço; 

 

3.5.1 O voucher eletrônico deverá conter o número de identificação do táxi e do 

motorista; as quilometragens inicial e final; os horários de início e término da prestação do 

serviço; finalidade do serviço; nome e registro eletrônico do servidor/usuário transportado; 

 

3.5.2 O voucher eletrônico será emitido em duas vias. A primeira via ficará com a 

CONTRATADA e a segunda via será entregue ao servidor/usuário transportado; 

 

3.5.3 A CONTRATADA encaminhará ao CONTRATANTE a primeira via do voucher, 

junto à nota fiscal de pagamento, apresentada mensalmente; 

 

3.6.  O CONTRATANTE não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, pelas infrações 

de trânsito cometidas pelos taxistas e nem pelos danos de qualquer ordem (colisões, 

atropelamentos, roubo e etc.) que, porventura, possam ocorrer; 

 

3.7. A CONTRATADA deverá prestar o serviço percorrendo o trajeto mais curto em km ou 

que gaste menos tempo devido possíveis congestionamentos, bloqueios no trânsito e demais 

intercorrências, ou ainda, o trajeto indicado do passageiro transportado; 
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3.8.   O usuário/colaborador que solicitou o serviço deverá se apresentar ao condutor com 

documento de identificação funcional. No caso de conselheiros, diretores e demais usuários, a 

apresentação será realizada através de documento de identidade. 

 

3.9.  Os serviços de táxi serão solicitados e utilizados na cidade de Belo Horizonte e Região 

Metropolitana, dependendo das necessidades do CONTRATANTE, mediante a 

disponibilização de frota por parte da CONTRATADA para deslocamento dos Conselheiros, 

empregados, palestrantes e convidados para as atividades do CRA-MG; 

 

3.10. Não será utilizado o serviço de táxi com veículo em “hora parada”, salvo nos 

deslocamentos fora do perímetro urbano, em que não haja no local disponibilidade desse 

serviço, ou nos casos de viagem com retorno; 

 

3.11.  Critérios de execução de serviços; 

 

3.11.1.  Os serviços poderão ser solicitados, diariamente, durante 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, quando houver necessidade; 

 

3.11.2. As solicitações são feitas por telefone ou aplicativos da CONTRATADA, por 

empregado autorizado pelo CONTRATANTE ou pessoa credenciada pela mesma ou até pelo 

usuário mediato; 

 

3.11.3. A apresentação do táxi deverá ocorrer dentro de um prazo de 20 minutos, a 

contar do horário da solicitação do serviço. Expirado este prazo, ficará o CONTRATANTE 

isento de qualquer responsabilidade ou ônus pelo deslocamento do táxi;  

 

3.11.4. O passageiro deverá aguardar o táxi no local indicado por ele no momento da 

solicitação do serviço; 

 

3.11.5. A bandeirada somente poderá ocorrer na presença do passageiro, após a 

ocupação do veículo; 

 

3.11.6.  Fica facultado o cancelamento da solicitação pelo usuário, desde que realizada 

no prazo de 5 (cinco) minutos; 

 

3.11.7. A CONTRATADA deverá prestar todas as informações necessárias para a 

utilização dos serviços, tais como, telefone da central e contatos da empresa para conferência 

dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA.  

 

4.1.  A CONTRATADA obriga-se a: 

 

4.1.1.  Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das 

obrigações constantes das especificações técnicas, aquelas estabelecidas em lei, em especial 
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as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações; 

 

4.1.2.  Fornecer o objeto licitado, conforme especificado, sempre da melhor qualidade, 

bem como, a solucionar qualquer defeito que ocorra resultante de má qualidade; 

 

4.1.3. Cumprir as condições e prazos contidos no edital Pregão Presencial nº 22/2016 e 

no presente contrato; 

 

4.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 

 

4.1.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 

CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços contratados; 

 

4.1.6. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução dos serviços contratados; 

 

4.1.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus empregados ou 

prepostos, no desempenho dos serviços contratados; 

 

4.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a 

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

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização dos serviços pelo Contratante; 

 

4.1.9. Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços 

contratados; 

 

4.1.10. Nomear preposto, que represente a CONTRATADA, para recebimento de 

reclamações ou providências decorrentes da má execução dos serviços e do atendimento ao 

CONTRATANTE; 

 

4.1.11. 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 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93; 

 

4.1.12. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item 

anterior, conforme artigo 65 parágrafo 1º e 2º da Lei nº 8.666/93; 

 

4.1.13. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, 

informações, documentos, sejam tais informações tangíveis ou não, orais ou escritas, bem 

como imagens ou vídeos, armazenados em meio físico, mídia eletrônica ou ainda qualquer 

outro meio, que a ela venham ser confiados ou que venha ter acesso em razão do contrato, 

não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar 

conhecimento a quaisquer terceiros estranhos a este contrato. Caso se verifique a quebra de 

sigilo das informações disponibilizadas pelo CONTRATANTE, serão aplicadas as 
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penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e no contrato, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

 

5.1.  Além das obrigações resultantes da observância da legislação vigente, são obrigações do 

CONTRATANTE: 

 

5.1.1. Exercer a fiscalização dos serviços através de servidores designados, verificando 

se no desenvolvimento dos trabalhos, estão sendo cumpridos os serviços e especificações 

previstas no edital, no termo de referência, na proposta e no contrato, de forma satisfatória, e 

documentando as ocorrências; 

 

5.1.2. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da 

CONTRATADA e, se necessário, ao supervisor da área, para que as falhas possam ser 

corrigidas a tempo; 

 

5.1.3. Prestar à CONTRATADA e a seus representantes e funcionários, todas as 

informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados; 

 

5.1.4. Convocar a CONTRATADA para reuniões, sempre que necessário; 

 

5.1.5. Manter equipe interna à disposição da CONTRATADA para acompanhamento, 

participação em reuniões, fornecimento de informações e esclarecimentos quanto às diretrizes 

do trabalho; 

 

5.1.6. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços 

aprovadas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA, no 

prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas, comunicando à 

CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e 

endereço de cobrança; 

 

5.1.7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

6.1.   Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os serviços, por funcionário indicado, podendo para isso: 

 

6.1.1. Acompanhar os serviços que serão executados pela CONTRATADA, em 

qualquer de suas fases, sem prévia comunicação; 
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6.1.2. Promover as diligências necessárias de forma a acompanhar a execução do 

contrato; 

 

6.1.3. Tomar a decisão final em todos e quaisquer assuntos relativos ao objeto 

contratado, levando-se em conta a experiência, opiniões e sugestões da CONTRATADA; 

 

6.1.4. Observar para que durante toda a vigência do contrato, seja mantida a 

compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificações 

exigidas na contratação; 

 

6.1.5. Solicitar a substituição de qualquer profissional integrante das equipes de 

trabalho cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inadequados, 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios pelo CONTRATANTE; 

 

6.1.6. É assegurada ao CONTRATANTE a faculdade de exigir, a qualquer tempo, da 

CONTRATADA, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos 

os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste 

contrato; 

 

6.1.7 A fiscalização e acompanhamento dos serviços prestados pela CONTRATADA 

serão feitos pela área de Administração e Logística, que reclamará junto ao representante ou 

preposto indicado a regularização das eventuais falhas ou irregularidades que forem 

verificadas, comunicando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência, 

tudo sem prejuízo das penalidades que se mostrarem cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

7.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, 

inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA 

prestará garantia em favor do CONTRATANTE equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) 

do valor do contrato, (dinheiro, título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária); 

 

7.2. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da Garantia de 

Execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da 

mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pelo contratante; 

 

7.3. A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 

contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas. Ocorrendo 

rescisão motivada pela CONTRATADA, as garantias não serão restituídas e constituirá 

receita do CRA-MG; 

 

7.4. A licitante poderá optar por uma das modalidades de garantia, dentre as mencionadas 

abaixo:  

a) Caução em dinheiro;  

b) Títulos da dívida pública federal;  

c) Seguro-garantia;  

d) Fiança bancária.  



 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

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

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

Av. Afonso Pena, 981 . 1º andar . Centro . Belo Horizonte . MG . Cep 30130-002 . (31) 3274 0677 . Fax (31) 3273 5699 .  
www.cramg.org.br . cramg@cramg.org.br 

Delegacias Regionais 
 Juiz de Fora (32) 3215 5812 - Uberlândia (34) 3236 3230 - Governador Valadares (33) 3221 3930 - Montes Claros (38) 3222 2777 -  

Coronel Fabriciano (31) 3842 4882 - Itajubá (35) 3629 5737 - Lavras (35) 3821 3674 

Página 41 de 46 

 

 

7.5. A garantia deverá ser apresentada, conforme segue:  

 

7.5.1. Para o previsto no item "a":  

 

O Caução em dinheiro será realizado mediante pagamento de boleto bancário a ser emitido 

pela Gerência de Planejamento e Gestão Financeira do CRA-MG. Para tanto, a licitante 

deverá solicitar a emissão do boleto à CPL do CRA-MG, através do e-mail 

licitacao@cramg.org.br e/ou fax no n.º: (31) 3213-6547, fornecendo as seguintes 

informações:  

 

Nome:                                                CNPJ:  

Endereço Completo:  

Motivo:  

Valor:  

 

7.5.2. Para o previsto no item "b":  

 

Títulos da Dívida Pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

 

7.5.3. Para o previsto nos itens "b", "c" e "d" apresentar o original.  

 

7.6. RESPONSÁVEL PELA GARANTIA - A garantia ficará sob a responsabilidade e à 

ordem do CRA-MG; 

  

7.7. Na hipótese de prorrogação do prazo do contrato, a garantia, objeto da presente cláusula, 

deverá ser renovada e, se for o caso, complementada, previamente à formalização do Aditivo, 

sem custo para o CONTRATANTE; 

 

7.8. Se o valor da garantia de execução for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou 

reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente o 

percentual do valor contratado, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o seu valor real, 

no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que, para tanto, for 

notificada pela CONTRATANTE; 

 

7.9. No prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do termo contratual, a empresa deverá 

apresentar documento comprobatório da garantia prestada, sob pena de rescisão e/ou 

aplicação das sanções cabíveis, inclusive multa; 

 

7.10. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do 

contrato, nos termos da lei; 

 

7.11. O valor da garantia do contrato responderá pelo inadimplemento das obrigações 

contratuais e por todas as multas impostas à Contratada; 
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7.12. Nas hipóteses de prorrogação da vigência ou majoração da despesa prevista para o 

contrato, a empresa fica obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

8.1.  O presente contrato de prestação de serviços por tempo determinado terá seu início 

em ____ de _______________ de  20___ e término em ____ de _____________ de 20___, 

podendo ser prorrogado em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. O CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, pela demanda da 

prestação dos serviços objeto deste contrato: 

 

9.1.1. LOTE I: Percentual de xxx % referente à taxa de administração acrescido dos 

valores da prestação de serviços, conforme tabela vigente de preços (BH Trans) apresentada 

pela CONTRATADA, onde estão incluídos todos os impostos e despesas necessárias à 

elaboração do trabalho; 

 

9.1.2. LOTE II: Percentual de xxx % de desconto sobre a tabela vigente de preços 

(DER) apresentada pela CONTRATADA, sobre os valores da prestação de serviços, onde 

estão incluídos todos os impostos e despesas necessárias à elaboração do trabalho; 

 

9.2.  O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, conforme abaixo: 

 

9.2.1.  O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após a 

efetiva prestação dos serviços, e a partir da data da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) e 

boleto(s) bancário(s), referente ao serviço prestado; 

 

9.2.2. A Licitante vencedora deverá apresentar juntamente com a(s) nota(s) fiscal(is)  e 

boleto(s) bancário(s) os documentos referentes à Regularidade Fiscal e Trabalhista conforme 

seguem:   

 

 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440/11; 

 Prova regularidade para com a Fazenda Federal;  

 Prova Regularidade para com a Fazenda Estadual, se for o caso;  

 Prova Regularidade para com a Fazenda Municipal, se for o caso;  

 

9.2.3. A(s) nota(s) fiscal(is), boleto(s) bancário(s) e documentação exigida deverão 

ser encaminhados para:  

 

CRA-MG  

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA   

AV. AFONSO PENA, N.º 981, 1º ANDAR, CENTRO, CEP: 30.130-002 - 

BELOHORIZONTE/MG  
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9.3. O desatendimento 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 

a todas as condições exigidas, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 

Edital e seus anexos, podendo ocorrer, no caso de descumprimento dos prazos 

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

 

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

Fiscal(is) / Fatura(s), 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; 

 

9.5. 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; 

 

9.6. Sobre o valor devido à CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da 

Contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da 

Receita Federal nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 e Lei 9430/96, art. 64; 

 

9.7. A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 

e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA; 

 

9.8. Se os serviços não forem prestados conforme condições deste edital, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimento definitivo; 

 

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

com a nota fiscal/fatura, 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;  

 

9.10. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos 

federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa nº 1.234-SRF, de 11 de 

janeiro de 2012, e suas alterações; 

 

9.11. Os pagamentos, mediante a emissão da respectiva nota fiscal/fatura, 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; 

 

9.12. Com relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, observar-se-á 

o disposto na Lei complementar nº 116, de 31/07/03 e a legislação municipal aplicável; 

 

9.13. O CONTRATANTE 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; 
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9.14. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir da reapresentação dos mesmos devidamente regularizados; 

 

9.15. 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 definido 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).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS 

 

10.1. O presente instrumento poderá ser prorrogado, por conveniência do CONTRATANTE, 

desde que os serviços estejam sendo prestados de forma satisfatória para este Conselho e em 

condições compatíveis com os preços de mercado, em conformidade com o inciso II, do 

artigo 57, da lei 8.666/93, não podendo os preços ser reajustados, caso a prorrogação se dê 

em período inferior a 12 (doze) meses; 

 

10.2. Em caso de prorrogação em período superior a 12 (doze) meses à assinatura deste 

contrato, o valor dos serviços será reajustado utilizando-se a variação do IGPM-M/FGV, 

acumulado nos 12 (doze) meses do período anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

12.1. Os percentuais relativos à taxa de administração e de desconto incidentes sobre os 

valores da prestação dos serviços, permanecerão fixos durante toda a vigência do contrato, 

ainda que sejam prorrogados. 
 

12.2. Excetos os valores citados no item 12.2, os valores pagos à CONTRATADA serão os 

vigentes na tabela de preços da BH Trans (Lote I) e pelo DER (Lote II). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária 

nº– 6.3.1.3.02.01.002 – Serviços de Assessoria e Consultoria; 
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13.2. O valor estimado dos gastos com os serviços objeto deste contrato são de R$ 9.000,00 

para o Lote I e R$ 6.000,00 para o Lote II. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

14.1. A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato ou a 

ocorrência de quaisquer das situações descritas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, por parte da 

CONTRATADA, assegurará o CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido de pleno 

direito, após interpelação judicial ou extrajudicial, independentemente de indenização por 

perdas e danos, além das sanções previstas na referida lei; 

 

14.2. O presente contrato poderá ser rescindido por conveniência administrativa do 

CONTRATANTE, conforme disposição dos artigos 77 e 79 da Lei n.º 8.666/93; 

 

14.3. As PARTES poderão denunciar o contrato por antecipação, precedido de justificativa e 

pré-aviso de 30(trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

15.1.  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 

inexecutar o 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 pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais; 

 

15.2. Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, erros de execução ou 

inadimplemento contratual, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA, as seguintes sanções: 

 

15.2.1. Advertência; 

15.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato por descumprimento das 

cláusulas contratuais; 

 

15.3.  As multas estabelecida no subitem “15.2.2”, poderá ser deduzida do valor do 

pagamento ou de outros créditos relativos ao Contrato; 

15.4. Fica estabelecido o percentual de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

Contrato, no caso das partes, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 

rescisão, bem como nos casos de inadimplemento contratual; 

 

15.5. O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou deverá ser pago pela CONTRATADA por 

meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 

a contar da aplicação da sanção;  

 

15.6 As sanções previstas poderão ser aplicadas após regular processo administrativo, 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão 

decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666, de 1993 

e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que 

fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

 

17.1. Fica eleito o foro da subseção judiciária de Minas Gerais (Justiça Federal), como único 

e competente para processar qualquer questão oriunda deste contrato, com renúncia expressa 

de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, para um só e único fim, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

 

                                                    

  Belo Horizonte, ___ de _______________ de 2016. 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA/MG 

Adm. XXXXXXXXXXXXXXXX 

Presidente - CRA-MG nº XXXX 

CONTRATANTE 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL 

Responsável legal – NOME COMPLETO 

C.P.F. nº XXXXXX 

CONTRATADA  

 

 

Testemunha:                                                                  Testemunha: 


