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PROCESSO Nº 476907.006432/2021-01
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
 
OBJETO
 
Contratação de empresa para desenvolvimento e assessoria para implementação de
programa/projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº
13.709/2018, de 14 de agosto de 2018 e demais alterações, no âmbito do CRA-MG –
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
 
PREÂMBULO
 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção
pelos interessados, gratuitamente, no portal do CRA-MG, www.cramg.com.br, no
portal de compras do Governo Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo
e-mail licitacao@cramg.org.br
 
Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.
 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
 
Recebimento das propostas: A partir da data de publicação do edital,
13/10/2021, até as 10:00 horas do dia 25/10/2021.
 
Abertura das propostas (data e hora): 10:00 horas (horário oficial de
Brasília)  do dia 25/10/2021.
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Início da sessão pública de disputa de preços: às 10:00 horas do dia
25/10/2021.
 
Local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
 
Código UASG: 389144
 
Código CATSER: 27332 - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC).
 
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 da Diretoria para abertura de processo licitatório comunica aos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL em sessão pública, conforme especificações
contidas neste Edital e seus Anexos.
Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impeditivo
à realização, a sessão pública será adiada para o primeiro dia útil subsequente,
mantidos o mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário do Pregoeiro.
 
1. DA SESSÃO PÚBLICA E DA VINCULAÇÃO
 
1.1. A sessão pública do certame será realizada na internet, sendo integralmente
conduzida pela Pregoeira, assessorada por sua equipe de apoio, conforme Portaria
CRA-MG nº 01/2021 do dia 06/01/2021;
 
1.2. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520/2002, ao Decreto nº
10.024/2019, ao Decreto nº 8.538/2015, à Lei Complementar nº 123/2006 e à Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas demais normas pertinentes à
matéria e procedimentos e cláusulas deste Edital e dos seus Anexos, os quais o
integram para todos os efeitos legais.
 
2. DO OBJETO
 
Contratação de empresa para desenvolvimento e assessoria para implementação de
programa/projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº
13.709/2018, de 14 de agosto de 2018 e demais alterações, no âmbito do CRA-MG –
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 
 3.1. A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados (pessoa física ou empresário
individual enquadrados nas situações previstas no art. 3º da Lei
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Complementar nº 123/06) e que estiverem devidamente credenciadas na
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI, por meio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico;
3.2. A licitante deverá declarar em campo próprio do sistema, de que cumpre os
requisitos legais para a qualificação como ME/EPP ou equiparados, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei
Complementar;
3.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará
a licitante às sanções previstas neste Edital;
3.4. A licitante beneficiada com a Lei Complementar nº 123/06 que poderá apresentar
a documentação de regularidade fiscal vencida no momento do Pregão e terá até 05
(cinco) dias úteis, após a solicitação do(a) Pregoeiro(a), para comprovar a sua
regularização;
3.5. Poderão participar deste Pregão, interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com o credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme
disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018;
3.6. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema;
3.7. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar
deste pregão, deverão providenciar seu cadastramento pelo menos no nível básico
de credenciamento.
 
3.7. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
3.7.1. Em falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas;
3.7.2. Em dissolução ou em liquidação;
3.7.3. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública
Federal;
3.7.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
3.7.5.  Que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
3.7.6.  Estrangeiras que não funcionem no País;
3.7.7.  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo
9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.7.8.  Empresas que tenham condenações cíveis por ato de improbidade
administrativa.
 
3.8. Como condição para participação no Pregão, deverá declarar:
3.8.1. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:
a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;
b) Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
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conformidade com as exigências deste Edital;
c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste
certame;
d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.8.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à
conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ou a não utilização de mão de obra de menores,
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
4. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO.
4.1. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta no “Manual
do Pregão Eletrônico tradicional para fornecedores”, disponibilizado no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br;
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do
Governo Federal - Comprasnet, no site www.comprasgovernamentais.gov.br;
4.3. A licitante e seu representante legal deverão estar previamente credenciados
junto ao órgão provedor (SLTI), no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data da
realização do pregão;
4.4. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 9º do Decreto
n° 10.024/19), no site Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet, no
site www.comprasgovernamentais.gov.br;
4.5. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de
registro obrigatório no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, com os seguintes níveis de credenciamento:
I. Credenciamento;
II. Proposta Comercial e Habilitação Jurídica;
III. Regularidade fiscal federal;
IV. Regularidade fiscal estadual/municipal;
V. Qualificação econômico-financeira.
4.6. Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação;
4.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal
do licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
4.8. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
Eletrônica;
4.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances;
4.10. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
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perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 
5.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, com a descrição do serviço ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão
pública;
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública;
5.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances;
5.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos campos relativos ao valor global – em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no
mercado.
a) Na formação do preço que constará nas propostas dos licitantes, o preço deve
ficar igual ou abaixo dos preços de referência da administração pública;
b) No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com impostos, taxas, mão-de-obra, frete, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratação do objeto;
c) O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão
incluídos na proposta de preços apresentada;
d) A licitante deverá preencher o campo da Descrição Detalhada do Objeto, somente
com as informações sobre o objeto, esclarecendo as especificações técnicas
principais do serviço, conforme o solicitado no ANEXO I, sendo desclassificadas as
propostas que estiverem em desacordo com esta determinação;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da sua apresentação;
f) Não serão aceitas descrições genéricas como: “conforme Edital”, “atendemos o
Edital” dentre outras, sem especificar o serviço ofertado;
5.5. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto nos seus termos.
5.6. A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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6. DA ABERTURA DA SESSÃO
 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital;
6.2. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para o
Pregoeiro, mas permaneça acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
6.3. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente
após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para
divulgação.
 
7. A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
7.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
7.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão
disponíveis na internet;
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes;
7.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
 
8.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico;
8.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro;
8.3. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de
valores de R$ 300,00 (trezentos reais), que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro;
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;
8.6. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto - os licitantes
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apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme item 8.3;
8.7. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública
durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública;
8.8. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 8.7,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários;
8.9. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.8., a
sessão pública será encerrada automaticamente;
8.10. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o
pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
8.11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer
da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes,
os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
8.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no
sítio eletrônico utilizado para divulgação.
 
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
 
9.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666,
de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese;
9.2. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36 do Decreto nº
10.024/2019, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva;
9.3. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
 
10.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da
proposta;
10.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do
objeto; os preços não poderão ultrapassar o valor médio estimado para o objeto
desta licitação ;
10.3. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto;
10.4. As propostas deverão ser encaminhadas conforme modelo constante
no ANEXO II deste edital. A proposta final de preços deverá ser encaminhada no
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prazo mínimo de 2 (duas) horas, após a solicitação do Pregoeiro e deverá conter:
razão social, endereço, telefone, número do CNPJ/MF, dados bancários (banco,
agência, número da conta corrente e praça de pagamento), nome do responsável
legal da empresa e da proposta constando cargo e CPF, prazo de validade de no
mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura da sessão deste Pregão e as
especificações do objeto de forma clara, atualizada com lance final ofertado,
considerando apenas duas casas decimais. O envio deverá ser encaminhado no
sistema Comprasnet, sendo anexado em campo oportuno que será aberto pelo
Pregoeiro e após a sua convocação no sistema;
10.5. Se a proposta de menor valor não for aceitável ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;
10.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja
obtido o preço melhor;
10.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
10.7. Será desclassificada a proposta final que:
10.7.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
10.7.2. Não apresente as especificações exigidas no Termo de Referência;
10.7.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo fixado ou não atendam
aos requisitos estabelecidos neste Edital;
10.7.4. Apresentar preços superiores àqueles estimados no Termo de Referência.
10.8. Também será desclassificada a proposta final que:
10.8.1. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos
decorrentes da contratação pretendida;
10.8.2. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial com relação ao preço e
à produtividade apresentada;
10.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de
sua exequibilidade;
10.10. As licitantes convocadas que não apresentarem proposta de preço e/ou
outros documentos solicitados de acordo com o Edital, no prazo determinado via
chat, serão desclassificadas e consideradas desistentes.
 
11. DA HABILITAÇÃO
 
11.1. Para fins de habilitação ao certame, o licitante detentor do menor preço se
obriga a satisfazer os requisitos relativos a:
11.1.1. Habilitação Jurídica;
11.1.2. Qualificação Econômico-Financeira;
11.1.3. Qualificação Técnica;
11.1.4. Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e
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FGTS;
11.1.5. Regularidade Trabalhista;
11.1.6. Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.1.7. Os Licitantes são obrigados a declarar, sob as penalidades legais, a
superveniência de fato impeditivo da habilitação, em conformidade com o art. 32, §2º
da Lei de Licitações.
 
11.2. Relativos à Habilitação Jurídica
 
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório
de seus administradores;
c. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
d.  No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
e. Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
 
11.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
 
11.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
11.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
11.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, atualizada, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
11.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, do domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
11.3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
11.3.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante Certidão
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Negativa de Débito Trabalhista.
 
11.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
 
11.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da
Justiça do domicílio da sede da licitante, ou de seu domicílio, em data não anterior a
90 (noventa) dias da data da sessão.
 
11.5. Relativo à Qualificação Técnica:
 
11.5.1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação das seguintes
documentações conforme o art. 30 da Lei nº 8.666/93:
a. Atestado de Capacidade Técnica - a empresa deverá apresentar 01 (um) ou mais
atestado/certidão/declaração de capacidade técnica, em nome da licitante,
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter
o licitante fornecido serviços de forma satisfatória, compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto desta licitação e que indique(m) a prestação de
serviço de consultoria para adequação à Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
 
11.5.2. Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos à diligência que poderá
averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse
processo, for constatada fraude em qualquer um dos documentos, a LICITANTE
envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão,
além de estar sujeita às penalidades da lei.
 
12. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS
 
12.1. Todos os documentos emitidos pela licitante deverão estar em nome da licitante
e com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz, se for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;
12.2. Os documentos apresentados deverão estar válidos na data da sessão, exceto
as certidões relativas à qualificação econômico-financeira, que não têm validade
expressa. Nos demais, a validade corresponderá ao prazo fixado nos próprios
documentos;
12.3. Quando o órgão emitente for omisso em relação ao prazo de validade dos
mesmos, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias;
12.4. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
12.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital;
12.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

Edital PROC. LICIT. 07.2021-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 (1035795)         SEI 476907.006432/2021-01 / pg. 10



12.7. Só será aceita a documentação sendo anexada em campo próprio no sistema
Comprasnet;
12.8. É dispensada a apresentação de documentos de habilitação que contemplem o
rol de documentos constantes do SICAF, desde que os mesmos estejam
devidamente em dia;
12.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
12.10. O Pregoeiro e equipe de apoio se reserva o direito de realizar diligências,
visitas técnicas e entrevistas, de modo a certificar-se da veracidade dos documentos
apresentados pela LICITANTE;
12.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação; que deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação; ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte;
12.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
 
13. DOS RECURSOS
 
13.1. Declarado o vencedor do presente pregão eletrônico, qualquer licitante poderá,
durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no prazo mínimo de 30
(trinta) minutos a contar da abertura da fase recursal, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias, para apresentar as razões do recurso;
13.2. Os licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo máximo
de até 03 (três) dias para fazê-lo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;
13.3. Os recursos serão recebidos, examinados e decididos pelo Pregoeiro,
encaminhados à autoridade competente (Ordenador de Despesas) quando mantiver
sua decisão;
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de
recorrer nos termos do subitem 13.1, importará na decadência desse direito ficando
o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor;
13.5. Os recursos interpostos contra decisão do Pregoeiro que habilitar e inabilitar a
licitante ou que julgar as propostas terão efeitos suspensivos;
13.5.1. Não terá efeito suspensivo o recurso interposto da decisão do Pregoeiro que
não conhecer de recurso manifestamente incabível;
13.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
13.7. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente (Ordenador de Despesas) adjudicará o objeto da licitação e
homologará o procedimento licitatório;
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13.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia no ato
da sessão pública e fora dos respectivos prazos legais; e
13.9. Os autos do processo permanecerão aos interessados, na Área de
Administração e Logística do CRA-MG.
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.1.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 
15.1. As obrigações do CRA-MG e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo
de Referência - ANEXO I e na Minuta Contratual, ANEXO III deste Edital.
 
16. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO
 
16.1. O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação
será a Assessoria de Infra Estrutura e Suporte de TI do Conselho Regional de
Administração de Minas Gerais – CRA-MG, observado o artigo 67, da Lei Federal nº
8.666/93;
16.2. O CRA-MG exercerá o acompanhamento do fornecimento do objeto deste
Certame, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do contrato
não exime a Licitante/Contratada de quaisquer de suas responsabilidades perante o
CRA-MG ou terceiros;
16.3. 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. DO PAGAMENTO
 
17.1. Os pagamentos pelos serviços prestados serão realizados de acordo com o
descrito no item 7 do Termo de Referência e Minuta do Contrato - ANEXOS I e III
deste Edital.
 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à
licitação de que trata este Termo de Referência, correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária: 6.3.1.3.02.01.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria.
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19. DO VALOR ESTIMADO
 
19.1. O valor global estimado para esta contratação será de R$ 76.930,00 (Setenta e
seis mil e novecentos e trinta reais).
19.2. Nos termos do disposto no inciso X do art. 40 combinado com o inciso II do
art. 48, ambos da Lei nº. 8.666/1993, o Conselho Regional de Administração de Minas
Gerais, com base pesquisa de mercado realizada durante a fase interna do
procedimento licitatório, fixa neste ato como critério de aceitabilidade da proposta de
preço a ser apresentada pelos licitantes, o valor máximo do item expresso em real,
ficando o licitante ciente de que, a proposta de preços apresentada com valor
superior ao limite estabelecido, acarretará a desclassificação da proposta em relação
ao objeto, sujeitando-se a todos os efeitos decorrentes da legislação pertinente.
 
20. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
20.1. A CONTRATADA apresentando documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na
execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o CRA-MG, sem prejuízo das multas
aplicáveis e demais cominações legais;
20.2. 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) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, nos casos de rescisão
contratual, por culpa da CONTRATADA;
c) o atraso injustificado na entrega do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
contratação;
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato por descumprimento de
qualquer outra cláusula contratual;
 
20.3. 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 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
 
20.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas após regular processo
administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.
 
20.5. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência;
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20.6. Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado
deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas;
 
20.7. A aplicação das sanções previstas no CONTRATO não exclui a possibilidade da
responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
20.8. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada
do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:
a) Não assinar o contrato, quando enviada dentro do prazo de validade da proposta;
b)  Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.
 
21. DO ADIAMENTO, DA REVOGAÇÃO OU DA ANULAÇÃO DA PRESENTE
LICITAÇÃO.
 
21.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e
suficientes para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
bem como adiada ou ter prorrogado o prazo para recebimento das propostas, sem
que caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou
reembolso.
 
22. DOS ILÍCITOS PENAIS
 
22.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº. 8.666/93 serão objeto de processo
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações legais
aplicáveis.
 
23. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 
23.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública;
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23.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da
impugnação;
23.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação;
23.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame;
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, deverão ser encaminhados para o endereço
eletrônico licitacao@cramg.org.br;
23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos;
23.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração;
23.8. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
 
24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário;
24.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar no ato da sessão pública;
24.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;
24.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação;
24.5. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital e da legislação vigente;
24.6. O pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em pareceres emitidos
por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
 
 
Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021.
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Adm. Lilian Saeki.
Pregoeira – Conselho Regional de Administração de Minas Gerais
CRA-MG 27.726
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO
 
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
 
1. OBJETO
 
Contratação de empresa para desenvolvimento e assessoria para implementação de
programa/projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº
13.709/2018, de 14 de agosto de 2018 e demais alterações, no âmbito do CRA-MG –
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
 
2. JUSTIFICATIVA
 
A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, trouxe mudanças
profundas nas condições para o tratamento de dados pessoais, o que inclui
atividades como coleta, armazenamento, utilização, compartilhamento e eliminação
de informações relacionadas a pessoas naturais identificadas ou identificáveis.
O armazenamento e utilização de banco de dados cadastrais mantidos pelo CRA-MG
demandam cuidados importantes para o não comprometimento do sigilo destas
informações. Assim, a implementação de ações que permitam aperfeiçoar os
mecanismos de controle de acesso e fornecimento de tais informações passa a ser
imprescindível, dado que a LGPD já se encontra vigente. O longo período entre a data
de publicação da LGPD (agosto/2018) e o início de sua vigência (agosto/2020) deriva
da complexidade nas ações que precisam ser tomadas pelas entidades para
adaptação aos novos parâmetros legais. Tal afirmação também se aplica ao CRA-MG.
Cabe destacar que não se encontra, atualmente, no quadro de funcionários do CRA-
MG colaborador com a expertise e conhecimento necessários para mapear os
pontos de melhora que exijam ajustes, bem como elaborar as ações de adequação
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relevantes, razão pela qual é necessária a contratação de empresa especializada para
a implementação de programa/projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018 e demais alterações, no
âmbito do CRA-MG – Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
 
3. DETALHAMENTO DO OBJETO
 
3.1. Trata-se da contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de
serviços de suporte, consultoria e assessoramento visando o desenvolvimento e
apoio técnico presencial e remoto para implementação de programa de conformidade
à Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD), definindo um conjunto de projetos e
planos de ação tratando, ao menos, dos  seguintes temas:
 

Governança de proteção de dados pessoais;
Inventário de dados pessoais;
Inventário de serviços e processos que tratam dados pessoais;
Políticas, normas e procedimentos de Proteção de Dados Pessoais;
Conscientização e treinamento em Proteção de Dados Pessoais;
Gerenciamento de riscos em Segurança da Informação;
Gerenciamento de riscos em Segurança Cibernética;
Gerenciamento de riscos de terceiros;
Melhores práticas de Proteção de Dados Pessoais;
Gerenciamento de demandas dos titulares;
Gerenciamento de Incidentes;
Aspectos Legais vinculados à Proteção de Dados Pessoais.

3.2. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as referências legais
e normativas em vigor, a partir do mapeamento dos processos e sistemas que
tratam dados pessoais, assim como de todos os ativos da informação que os
suportam: equipamentos, sistemas ou aplicações, contratos, convênios, recursos
humanos e os respectivos dados pessoais, sensíveis ou não, tratados.
 
3.3. O programa de conformidade resultante deverá ser composto por um conjunto
de projetos e planos de ação que possibilitem ao CRA-MG se adequar às exigências
da LGPD de maneira mais eficiente possível, em termos de riscos de litígios, tempo de
implantação, recursos e orçamento necessário.
 
3.4. Os serviços contemplados nesta contratação serão agrupados em fases de
acordo com as suas finalidades e afinidades, adiante especificadas, podendo o CRA-
MG alterar a  ordem de realização destas de acordo com a conveniência e
oportunidade:
 
3.4.1. PLANEJAMENTO INICIAL
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3.4.2. MAPEAMENTO DO TRATAMENTO DOS DADOS;
3.4.3. ANÁLISE DE GAPS;
3.4.4. CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE;
3.4.5. ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE
 
3.5. Para consecução dos objetivos desta contratação, garantindo a implementação
eficaz de um programa de adequação, serão necessárias reuniões frequentes para
discussão sobre as situações e processos praticados no âmbito do CRA-MG, as
quais deverão ser consideradas para fins de elaboração de proposta.
 
3.6. PLANEJAMENTO INICIAL   
 
3.6.1. Para implantação da Lei Geral de Proteção de Dados aos processos
organizacionais do CRA-MG, a Contratada deverá, inicialmente, definir o escopo de
trabalho e sua abrangência por meio de reuniões com colaboradores do CRA-MG,
especialmente designados para este fim, que farão o levantamento de toda a
documentação necessária das áreas envolvidas, disponibilizando-os à  Contratada
para análise;
 
3.6.2. Dentre as atividades a serem desenvolvidas, deverá a Contratada efetuar
reuniões para detalhamento do plano de projeto, contemplando a metodologia  de
gestão do projeto, macro programa, plano de comunicação, relatórios de status e
interfaces.
 
3.6.3. Nas reuniões de início do projeto deverão ser tratados os temas:
a) A LGPD e seus aspectos direcionados à Administração Pública;
b) A importância da conformidade para o CRA-MG;
c) O processo de adequação;
d) O processo de construção do programa de conformidade;
e) A definição dos agentes envolvidos e seus respectivos papéis de acordo com a Lei
Geral de Proteção de Dados.
f) A criação do conselho de privacidade;
g) O Assessment - mapeamento, avaliação e identificação- inicial de todos os
processos, tecnologias, infraestrutura e segurança da informação e cibernética.
 
3.6.4. As reuniões serão realizadas de forma remota ou, eventualmente, na forma
presencial na sede do CRA-MG localizada na av. Olegário Maciel, 1233, Lourdes, Belo
Horizonte – MG – CEP 30180-111.
 
3.6.5. Entregas da etapa:
a) Relatório com detalhamento do plano de projeto de adequação dos processos
organizacionais do CRA-MG à LGPD, contemplando a metodologia de gestão a ser
aplicada.

Edital PROC. LICIT. 07.2021-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 (1035795)         SEI 476907.006432/2021-01 / pg. 18



b) Ata com registro e formalização dos papéis e responsabilidades a serem seguidos
pelo CRA-MG.
 
3.7. MAPEAMENTO DO TRATAMENTO DE
DADOS                                                               
 
3.7.1. Identificar o cenário atual do CRA-MG em relação a processos, tecnologias,
governança, segurança da informação e cibernética, infraestrutura de Tecnologia da
informação, políticas e normas e realizar a avaliação em relação às exigências da Lei
nº 13.709/2018 (ex: gerenciamento de incidentes de privacidade; segurança da
informação; gerenciamento do ciclo de vida dos dados; mapeamento do fluxo de
dados pessoais, responsabilidade de processamento de dados; entre outros);
3.7.2. Avaliar os tipos de contratos existentes quanto ao impacto da lei de
privacidade, identificando a necessidade de atualização ou inclusão de cláusulas
contratuais;
3.7.3. Identificar quais dados pessoais são processados em cada processo de
negócio, documentar o fluxo dos dados, a infraestrutura de suporte (tratamento,
armazenamento, importação/exportação de dados, sistemas de informação internos
e externos, empresas, etc), ciclo de vida da informação e controles relacionados ao
consentimento do titular;
3.7.4. Identificar o propósito de processamento de dados pessoais em cada
processo de negócio. Identificar os processos nos quais o consentimento do titular
dos dados pessoais utilizados deve ser solicitado e formalizado, e de que forma isso
deve ocorrer;
3.7.5. Realizar avaliações para identificação de eventuais lacunas entre o cenário atual
e as exigências da Lei nº 13.709/2018 e nº 13.853/2019 (ex: identificação de
eventuais dados pessoais que não atendam aos critérios de finalidade de
processamento; necessidades de alteração de processos/sistemas de informação
para garantir o atendimento à lei; eventuais necessidades de alterações na gestão de
consentimento, entre outros);
3.7.6. Identificar e mapear os controles de proteção de dados pessoais existentes
frente aos requisitos descritos na LGPD (análise de gaps);
3.7.7. Mapear os serviços e processos que tratam dados pessoais e todos os ativos
da informação que os suportam: equipamentos, sistemas ou aplicações, recursos
humanos e os respectivos dados pessoais tratados;
3.7.8. Mapear e documentar as políticas, normas e procedimentos que suportam os
controles e fluxos de tratamento de dados pessoais;
3.7.9. Mapear as instalações envolvidas no tratamento de dados pessoais (data
center, equipamentos na Seccional ativa, atividades dos fiscais,etc.);
3.7.10. Documentar as informações de pessoal de contato, informações de
localização e tecnologias associadas com cada instalação;
3.7.11. Mapear o relacionamento entre as localidades e as atividades de tratamento
de dados pessoais e processos de negócio envolvidos;
3.7.12. Identificar e mapear os controles de segurança (técnicos, administrativos e
operacionais) implementados que ajam como salvaguardas para os tratamentos de
dados pessoais efetuados;
3.7.13. Mapear os controles de segurança existentes frente aos requisitos descritos
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nas normas da ABNT ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 27701 (gap analysis);
3.7.14. O mapeamento dos fluxos de tratamento de dados deve detalhar cada
atividade do fluxo;
3.7.15. Relativamente ao inventário de dados pessoais, a Contratada deverá
sumarizar cada instância de cada dado pessoal utilizado nas operações do CRA-MG;
3.7.16. O inventário deverá relacionar todos os processos do CRA-MG que envolvam
dados pessoais e dados sensíveis, nos termos da lei.
 
3.7.17. Entregas da etapa:
 
3.7.17.1. Relatório da situação atual do CRA-MG em relação à LGPD, com o
mapeamento dos fluxos de tratamento de dados e gaps identificados em:
a) Sistemas de informação;
a.1) Sistemas de segurança da informação;
a.2) Processos que tratam de dados pessoais;
a.3) Contratos e convênios do CRA-MG.
 
3.7.17.2.Análise dos gaps levantados com plano de ação para correção;
3.7.17.3. Política da segurança da informação revisada;
3.7.17.4. Política de privacidade de dados;
3.7.17.5. Inventário de dados pessoais completo, contendo o tipo de dado, seu fluxo,
localização, responsável, classificação da informação e gaps detectados nos
processos de trabalho por unidade organizacional (área), sistemas, utilização da rede
corporativa e nos  contratos, com a indicação das informações;
3.7.17.6. Inventário dos tipos contratuais existentes no CRA-MG e a definição dos
textos das cláusulas específicas para cada tipo de contrato para sua adequação à lei.
 
3.8. ANÁLISE DE GAPS         
                                                                                                   
3.8.1. Com base no mapeamento do tratamento de dados disposto no item 3.7, a
Contratada deverá efetuar a análise das necessidades de adequação à LGPD pelo
CRA-MG, especificando:
a) Situação encontrada no levantamento;
b) Evidências da situação encontrada;
c) Recomendações para adequação;
d) Propostas de ações de conformidade.
 
3.8.2. A análise deverá mencionar o dispositivo legal da LGPD relacionado a cada uma
das situações encontradas, bem como avaliar a criticidade e apontar aquelas
consideradas como preferenciais para início de adequação.
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3.8.3.Entregas da etapa:
 
a) Mapeamento de riscos com a definição das medidas necessárias para a mitigação
desses riscos capazes de gerar impacto potencial sobre o titular dos dados pessoais,
sensíveis ou não, bem como a análise de riscos para o caso de um não atingimento
de níveis aceitáveis de compliance em relação à LGPD.
 
b) Plano de Ação identificando os processos onde há necessidade de adequação à lei,
definindo as ações que precisam ser implementadas para adequação dos processos
por unidade organizacional e área, e o papel de cada responsável de acordo com a
LGPD.
 
3.9. CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE
CONFORMIDADE                                                           
 
3.9.1. Com base em todas as evidências e recomendações apontadas, a Contratada
deverá desenvolver um Programa de Conformidade do CRA-MG à LGPD,
contemplando um conjunto de projetos e planos de ação.
 
3.9.2. Para cada projeto constante do programa, deverá descrever, no mínimo:
 
a) Descrição resumida dos produtos/serviços/processos resultantes;
b) Justificativa(s) e objetivo(s);
c) Premissas e restrições;
d) Benefícios e resultados esperados;
e) Metas e indicadores de resultados;
f) Estimativa de duração;
g) Estimativa de recursos (materiais, equipamentos, softwares, dentre outros) e
respectivos custos aproximados;
h) Estimativa de custo total para a adequada implementação da LGPD.
 
3.9.3. A Contratada deverá indicar os papéis, funções e responsabilidades que o
CRA-MG deve estabelecer segundo os requisitos da Lei nº 13.709/2018 (controlador,
operador, encarregado, entre outros) e, ainda;
 
3.9.4. Identificar os controladores e processadores de dados envolvidos nos
processos internos do CRA-MG;
 
3.9.5. Estruturar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD),
previsto no art. 5º, XVII, da Lei nº 13.709/2018, e fornecer modelo de
preenchimento, bem como dar suporte a equipe do CRA-MG no desenvolvimento de
novos RIPD’s;
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3.9.6. Revisar e propor as alterações necessárias nas políticas de privacidade, nas
políticas e nos procedimentos de segurança e proteção de dados adotados pelo CRA-
MG, indicando também os recursos tecnológicos necessários;
 
3.9.7. Indicar a necessidade de contratação de softwares específicos e a
implementação das alterações nos sistemas de informação existentes no CRA-MG,
quando necessário;
 
3.9.8. Criar processo para garantir o direito do titular de acesso, de retificação, de
exclusão e, caso aplicável, de portabilidade dos dados pessoais, indicando a melhor
forma possível de integrá-lo aos processos já existentes, quando necessário ao
atendimento de disposição legal;
 
3.9.10. Criar processo para garantir o direito do titular de não estar sujeito a uma
decisão baseada em perfis. Criar o processo e canal de interação do titular dos dados
pessoais com o CRA-MG, nos processos em que houver necessidade;
 
3.9.11. Criar o processo de gerenciamento de violações e notificações necessárias;
 
3.9.12. Criar o plano de gestão de crise em caso de incidente/violação de dados;
 
3.9.13. Elaborar modelos de termos de acordos de confidencialidade e sigilo com
fornecedores, prestadores de serviços, funcionários e outros.
 
3.9.14. Entregas da Etapa:
a) Modelo de Relatório de Impacto à Proteção de Dados pessoais a ser adotado pelo
CRA-MG (DPIA);
b) Relatório de Avaliação de Legítimo Interesse (LIA);
c) Proposta de metodologia de conformidade contínua para governança, gestão da
privacidade e segurança da informação no CRA-MG;
d) Documentação dos processos organizacionais contemplando a descrição e fluxos
de processos, recursos necessários e descrição das responsabilidades para os
processos propostos ou implantados;
e) Documentação técnica gerada em todas as etapas das atividades desenvolvidas;
f) Mapa de processos de retificação, de exclusão e, caso aplicável, de portabilidade
dos dados pessoais, contendo canal de interação do titular dos dados;
g) Plano de gestão de crise em caso de incidente/violação de dados.
h) Plano Diretor de Segurança da Informação e Tecnologia da Informação.
i) Criação ou revisão da política de segurança da informação;
j) Criação ou revisão da política de privacidade de dados.
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3.10. ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE
CONFORMIDADE              
 
3.10.1. A Contratada deverá prestar serviços de assessoria técnica e implementar
um método de análise de impacto à privacidade, que será adotado pelo CRA-MG em
futuras alterações e implementações de processos e de sistemas de informação que
envolvam o tratamento de dados pessoais, a fim de manter a conformidade com a
LGPD;
 
3.10.2. A Contratada auxiliará a equipe do CRA-MG na implementação de mecanismos
de notificação e de acesso do titular de dados sobre o tratamento a ser executado
pelo CRA-MG, tais como: finalidade, quais dados serão tratados e o  tempo
necessário deste tratamento; acesso para correção de dados incompletos, inexatos
ou desatualizados e informação sobre o compartilhamento de dados com outras
entidades públicas ou privadas;
 
3.10.3. A Contratada deverá propor e apoiar a implantação das melhores práticas
para o gerenciamento do ciclo de vida dos dados pessoais e o gerenciamento de
consentimento do titular, indicando, também, os recursos tecnológicos necessários,
como softwares específicos;
 
3.10.4. Para o fim de promover a divulgação do Programa de Conformidade aos
funcionários do CRA-MG envolvidos no projeto, deverá a Contratada realizar
treinamento referente aos processos implantados, ou ajustados, de acordo com a
LGPD. O treinamento e as capacitações serão dirigidos aos multiplicadores do CRA-
MG, oportunamente indicados, e serão ministrados preferencialmente online;
 
3.10.5. Deverá a Contratada assessorar a equipe do CRA-MG, responsável pela
implantação do programa de conformidade, na elaboração de regras de boas
práticas e de governança, com indicação das condições de organização, o regime de
funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, os
padrões técnicos que deverão ser seguidos, além das obrigações específicas para os
diversos agentes envolvidos no tratamento.
 
3.10.6. Serão igualmente indicadas pela Contratada as normas de segurança que
deverão ser adotadas no tratamento de dados, as ações educativas necessárias, os
mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e demais aspectos
relacionados ao tratamento de dados pessoais, necessários à devida adequação à
Lei.
 
3.10.7. Propor modalidades de disseminação da política de governança adotada para
os demais funcionários do CRA-MG.
 
3.10.8. O pagamento pelas horas técnicas de assessoria será devido somente após a
conclusão da etapa de criação do programa de conformidade, com a entrega da
documentação resultante. Todos os outros serviços precedentes que demandarem a
presença in loco na sede do CRA-MG serão remunerados pelo valor constante na
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proposta comercial relativa aos serviços de planejamento, mapeamento, análise de
adequação e desenvolvimento de plano de ação de conformidade à LGPD.
 
4. OBRIGAÇÃO DAS PARTES
 
4.1.  Compete ao CONTRATANTE:
 
a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais, termo de referência, edital, anexos e os termos
de sua proposta.
 
b) notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular,
bem como qualquer defeito ou imperfeição observada quando da prestação dos
serviços, podendo, ainda, rejeitar em parte ou totalmente os serviços em desacordo
com as especificações contidas nas cláusulas contratuais, termo de referência, edital,
anexos e os termos de sua proposta.
 
c) efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e preços pactuados, após
atesto do gestor do contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências contratuais.
 
d) fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas ao objeto deste
Contrato, visando obter os melhores resultados na prestação dos serviços;
 
e) designar colaboradores do seu Quadro de Pessoal, para representá-lo no
acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados;
 
e) informar a relação de colaboradores autorizados a manter contato com a empresa
prestadora dos serviços;
 
f) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviço.

4.2. Compete à CONTRATADA:
 
a) Cumprir todas as disposições referentes ao objeto deste termo de referência e
assumir, de forma irrevogável e sem ressalvas, a integral responsabilidade pela
execução do contrato, de acordo com as obrigações legais, técnicas e contratuais
e prezar pela qualidade dos serviços executados e dos recursos empregados, em
conformidade com as especificações deste Termo de Referência, sem ônus para a
Contratante e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
 
b) manter atualizada, durante toda a execução do Contrato, as condições de
habilitação, qualificação e adjudicação apresentadas na licitação;
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c) comunicar imediatamente ao CONTRATANTE todas as alterações eventualmente
ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada;
 
d) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia
anuência do CRA-MG;
 
e) em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do
objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
 
f) responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários e de ordem de
classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no
desempenho dos serviços objeto deste contrato, ficando o Contratante isento de
qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
 
g) cumprir os prazos para prestação dos serviços descritos no presente termo de
referência e entrega dos materiais correspondentes, quando exigidos;
 
h) responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos e licenças relativas à execução desta contratação, eximindo a
Contratante das consequências de qualquer utilização  indevida;
 
i) observar, para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência, as
disposições da Lei nº 13.709/2018 e alterações, bem como as normas técnicas e
regulamentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando couber;
 
j) responsabilizar-se inteiramente pelo pessoal alocado na prestação dos serviços
objeto deste Termo de Referência, observando rigorosamente todas as prescrições
relativas às leis sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciárias, sendo
considerada, em qualquer circunstância, como a única empregadora responsável e
também por qualquer adicional relativo à remuneração desse pessoal que seja ou
venha a ser devido;
 
k) respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências do CRA-MG;
 
l) comunicar ao CRA-MG qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos
serviços e prestar os esclarecimentos solicitados;
 
m) autorizar e assegurar ao CRA-MG o direito irrestrito de fiscalizar, sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica
e as especificações deste termo de referência;
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n) todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada  à
execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
 
o) A CONTRATADA deverá manter sigilo sobre toda e qualquer informação
confidencial reservada ou exclusiva, incluindo informações técnicas, de negócio ou
financeira, comunicada pelo CRA-MG em função do contrato, exceto as informações
que:
 
o.1) sejam de domínio público à época da comunicação;
o.2) seja conhecida pela parte receptora antes da comunicação ou caia no domínio
público sem culpa da parte receptora;
o.3) ou seja desenvolvida, de modo independente, pela parte receptora, sem uso de
informação confidencial.
 
p) responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de software próprio
para apoio à gestão dos trabalhos relativos ao contrato, que permita o
acompanhamento do serviço prestado através da consulta dos dados desde o
processo de coleta de informações, etapa fundamental do levantamento, geração de
métricas que permitam a verificação de aderência à LGPD bem como a visualização e
consulta das informações coletadas. Permitir a exportação de relatórios em PDF e
formato compatível com a extensão .xlsx ao fim do projeto.
 
5- DOS PRAZOS E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
 
5.1. Os serviços de planejamento inicial, mapeamento do tratamento de
dados, análise de adequação e criação do programa de conformidade
deverão ser executados por completo em até 120 (cento e vinte) dias
corridos, após o início da prestação dos serviços, programados para ocorrer em até
5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, podendo o prazo ser
prorrogado nos termos da Lei 8.666/1993;
 
5.1.1. Exclui-se do período acima os serviços de assessoramento para
implementação do programa de conformidade, que deverão ser executados até o fim
da vigência contratual, em até 60 dias;
 
5.2. O contrato terá vigência pelo prazo total de 06 (seis) meses contados de
sua assinatura, sendo admitida a sua prorrogação nos termos da Lei nº 8.666/93;
 
5.3. O cronograma abaixo contempla os prazos em dias corridos que deverão ser
observados para cada etapa deste projeto, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério do CRA-MG:

Etapa Prazo

Planejamento Inicial 10 dias em até 20 horas
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Mapeamento do tratamento de dados 50 dias em até 80 horas

Análise de adequação 10 dias em até 30 horas

Criação do programa de conformidade 50 dias em até 30 horas

Assessoria para implementação do programa de
conformidade 60 dias em até 40 horas

Prazo total: 180 dias em até 200
horas

 
5.4. O prazo da etapa “Planejamento Inicial” será contado a partir do início da
prestação dos serviços, sendo os demais contados da data de aprovação da etapa
precedente.
 
6. FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
 
6.1. Não obstante a EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO seja a única e exclusiva
responsável pela execução de todos os serviços, o CRA-MG reserva-se o direito de,
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente pela Assessoria de
Infra Estrutura e Suporte de TI;
 
6.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993;
 
6.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
7. DO PAGAMENTO
 
7.1. Os pagamentos pelos serviços prestados serão realizados após a execução de
cada etapa, em até 15 dias corridos, a partir do recebimento da nota fiscal
devidamente atestada pela área fiscal do contrato, de acordo com os percentuais
abaixo descritos:

Etapa Prazo Percentual sobre o valor
total do contrato

10 dias em até  5%                                 
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Planejamento Inicial 10 dias em até
20 horas

 5%                                 
         

Mapeamento do tratamento de dados 50 dias em até
80 horas  30%     

Análise de adequação 10 dias em até
30 horas  5%

Criação do programa de
conformidade

50 dias em até
30 horas  30%

Assessoria para implementação do
programa de conformidade

60 dias em até
40 horas  30%

 180 dias em
até  200 horas  100%

7.2. Havendo acréscimos ou supressões ao contrato, em conformidade com o Art.
65 da Lei 8.666/1993, os pagamentos do valores serão realizados de acordo com a
tabela acima, proporcionalmente aos percentuais estipulados em cada etapa.
7.3.  A(s) nota(s) fiscal(s), boleto(s) bancário(s) deverão ser encaminhados para o
endereço eletrônico contas@cramg.org.br;
7.4. 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;
7.5. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal
aplicável;
7.6. A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA, se houver;
7.7. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados;
7.8. A CONTRATADA deverá destacar no corpo da(s) Nota(s) Fiscal(s), o
correspondente valor para recolhimento dos tributos que porventura incidam sobre a
operação, que serão retidos e devidamente recolhidos pelo CONTRATANTE,
observada a legislação vigente;
7.9. Na hipótese de atraso do pagamento, fora do prazo estabelecido, cuja nota fiscal
foi devidamente atestada e protocolada, em que a CONTRATADA 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
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      VP=Valor da parcela a ser paga
       I= Índice de compensação financeira, assim apurado:
I=(TX/365)=(6% / 365)= 0,00016438%, incidente por dia sobre o valor do principal.
(TX = 6% percentual da taxa anual).
 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à
licitação de que trata este Termo de Referência, correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária: 6.3.1.3.02.01.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria.
 
9- LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados considerando-se toda a estrutura física do
CRA-MG, de forma online, localizadas nos endereços abaixo:
 
9.2. SEDE DO CRA-MG: Av. Olegário Maciel, 1233, Lourdes, Belo Horizonte – MG –
CEP 30180-111.
 
9.3. O trabalho deverá ser executado preferencialmente remoto. Havendo a
necessidade de reuniões presenciais, estas serão realizadas na sede do CRA-MG
sendo os custos já incluídos no orçamento a ser enviado.
 
10- DA LEGISLAÇÃO APLICADA
 
10.1. Os serviços deverão ser desempenhados observando-se todo o regramento
legal relativo ao tema de que trata a Lei nº 13.709/2018, incluindo normas técnicas,
demais instrumentos normativos e regulamentações posteriores da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados.
10.2. A contratação dos serviços serão realizados através de Processo Licitatório, na
modalidade Pregão Eletrônico, de acordo com a Lei 8.666/1993 e Decreto
10.024/2019 e suas alterações posteriores.
 
 
 
ANEXO II
MODELO PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
 
Senhores,
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Tendo examinado o Edital, apresentamos a presente proposta e declaramos que:
 
1) Os objetos ofertados atendem 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, observadas as
condições do edital e seus anexos.
 
4) Proposta Comercial:

Etapa Prazo
Percentual
sobre o
valor total
do contrato

 Valor por etapa

Planejamento Inicial
10 dias
em até
20
horas

 5%             
                   
         

 

Mapeamento do
tratamento de
dados

50 dias
em até
80
horas

 30%      

Análise de
adequação

10 dias
em até
30
horas

 5%  

Criação do
programa de
conformidade

50 dias
em até
30
horas

 30%  

Assessoria para
implementação do
programa de
conformidade

60 dias
em até
40
horas

 30%  

 

180
dias em
até 
200
horas

 100%
VALOR GLOBAL: Especificar valor
em moeda corrente (Reais), com
duas casas decimais após a
vírgula.
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5) Forma de Pagamento: conforme especificado em edital e seus anexos.
 
6) Validade da Proposta Comercial: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data
prevista para a abertura da sessão.
 
 
Data e Local
 
(assinatura do responsável lega)
Identificação (nome, cargo e cpf)  
Razão Social
CNPJ
Inscrição estadual
Endereço e Telefone.
 
 
 
 
 
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
 
 
CONTRATO Nº  XX/CRA-MG/2021
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS –
CRA-MG, autarquia federal com sede administrativa em Belo Horizonte, situado à Av.
Olegário Maciel, nº. 1233, Lourdes – Estado de Minas Gerais, CEP: 30180-111,
inscrito no CNPJ nº 16.863.664/0001-14 e Inscrição Estadual Isento, neste ato
representado por seu Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho, CRA-MG 01-
011260/D, CPF nº 133.045.936-91.
       
CONTRATADA: (RAZÃO SOCIAL), empresa com sede em (CIDADE) , situado à 
(ENDEREÇO, CEP, ESTADO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº XXXXXXXXXXXXXX, neste
ato representada por seu (REPRESENTANTE LEGAL - CARGO), NOME, PROFISSÃO,
IDENTIDADE E CPF.
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Contratação de empresa para desenvolvimento e assessoria para implementação de
programa/projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº
13.709/2018, de 14 de agosto de 2018 e demais alterações, no âmbito do CRA-MG –
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO
 
2.1. A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento foi objeto do
Processo Licitatório nº 07/2021, 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, Decreto 10.024/2019 e suas
alterações,  conforme Processo Administrativo SEI n.º 476907.006432/2021-01,
Pregão Eletrônico n.º 07/2021, 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 ELETRÔNICO Nº 07/2021.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Trata-se da contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de
serviços de suporte, consultoria e assessoramento visando o desenvolvimento e
apoio técnico presencial e remoto para implementação de programa de conformidade
à Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD), definindo um conjunto de projetos e
planos de ação tratando, ao menos, dos  seguintes temas:

Governança de proteção de dados pessoais;
Inventário de dados pessoais;
Inventário de serviços e processos que tratam dados pessoais;
Políticas, normas e procedimentos de Proteção de Dados Pessoais;
Conscientização e treinamento em Proteção de Dados Pessoais;
Gerenciamento de riscos em Segurança da Informação;
Gerenciamento de riscos em Segurança Cibernética;
Gerenciamento de riscos de terceiros;
Melhores práticas de Proteção de Dados Pessoais;
Gerenciamento de demandas dos titulares;
Gerenciamento de Incidentes;
Aspectos Legais vinculados à Proteção de Dados Pessoais.

3.2. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as referências legais
e normativas em vigor, a partir do mapeamento dos processos e sistemas que
tratam dados pessoais, assim como de todos os ativos da informação que os
suportam: equipamentos, sistemas ou aplicações, contratos, convênios, recursos
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humanos e os respectivos dados pessoais, sensíveis ou não, tratados.
 
3.3. O programa de conformidade resultante deverá ser composto por um conjunto
de projetos e planos de ação que possibilitem ao CRA-MG se adequar às exigências
da LGPD de maneira mais eficiente possível, em termos de riscos de litígios, tempo de
implantação, recursos e orçamento necessário.
 
3.4. Os serviços contemplados nesta contratação serão agrupados em fases de
acordo com as suas finalidades e afinidades, adiante especificadas, podendo o CRA-
MG alterar a  ordem de realização destas de acordo com a conveniência e
oportunidade:
 
3.4.1. PLANEJAMENTO INICIAL
3.4.2. MAPEAMENTO DO TRATAMENTO DOS DADOS;
3.4.3. ANÁLISE DE GAPS;
3.4.4. CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE;
3.4.5. ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE
 
3.5. Para consecução dos objetivos desta contratação, garantindo a implementação
eficaz de um programa de adequação, serão necessárias reuniões frequentes para
discussão sobre as situações e processos praticados no âmbito do CRA-MG, as
quais deverão ser consideradas para fins de elaboração de proposta.
 
3.6. PLANEJAMENTO INICIAL   
                                                                                              
3.6.1. Para implantação da Lei Geral de Proteção de Dados aos processos
organizacionais do CRA-MG, a Contratada deverá, inicialmente, definir o escopo de
trabalho e sua abrangência por meio de reuniões com colaboradores do CRA-MG,
especialmente designados para este fim, que farão o levantamento de toda a
documentação necessária das áreas envolvidas, disponibilizando-os à  Contratada
para análise.
 
3.6.2. Dentre as atividades a serem desenvolvidas, deverá a Contratada efetuar
reuniões para detalhamento do plano de projeto, contemplando a metodologia  de
gestão do projeto, macro programa, plano de comunicação, relatórios de status e
interfaces.
 
3.6.3. Nas reuniões de início do projeto deverão ser tratados os temas:
 
a) A LGPD e seus aspectos direcionados à Administração Pública;
b) A importância da conformidade para o CRA-MG;
c) O processo de adequação;
d) O processo de construção do programa de conformidade;
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e) A definição dos agentes envolvidos e seus respectivos papéis de acordo com a Lei
Geral de Proteção de Dados.
f) A criação do conselho de privacidade;
g) O Assessment - mapeamento, avaliação e identificação- inicial de todos os
processos, tecnologias, infraestrutura e segurança da informação e cibernética.
 
3.6.4. As reuniões serão realizadas de forma remota ou, eventualmente, na forma
presencial na sede do CRA-MG localizada na av. Olegário Maciel, 1233, Lourdes, Belo
Horinzonte – MG – CEP 30180-111.
 
3.6.5. Entregas da etapa:
a) Relatório com detalhamento do plano de projeto de adequação dos processos
organizacionais do CRA-MG à LGPD, contemplando a metodologia de gestão a ser
aplicada.
b) Ata com registro e formalização dos papéis e responsabilidades a serem seguidos
pelo CRA-MG.
 
3.7. MAPEAMENTO DO TRATAMENTO DE
DADOS                                                               
 
3.7.1. Identificar o cenário atual do CRA-MG em relação a processos, tecnologias,
governança, segurança da informação e cibernética, infraestrutura de Tecnologia da
informação, políticas e normas e realizar a avaliação em relação às exigências da Lei
nº 13.709/2018 (ex: gerenciamento de incidentes de privacidade; segurança da
informação; gerenciamento do ciclo de vida dos dados; mapeamento do fluxo de
dados pessoais, responsabilidade de processamento de dados; entre outros).
 
3.7.2. Avaliar os tipos de contratos existentes quanto ao impacto da lei de
privacidade, identificando a necessidade de atualização ou inclusão de cláusulas
contratuais;
 
3.7.3. Identificar quais dados pessoais são processados em cada processo de
negócio, documentar o fluxo dos dados, a infraestrutura de suporte (tratamento,
armazenamento, importação/exportação de dados, sistemas de informação internos
e externos, empresas, etc), ciclo de vida da informação e controles relacionados ao
consentimento do titular;
 
3.7.4. Identificar o propósito de processamento de dados pessoais em cada
processo de negócio. Identificar os processos nos quais o consentimento do titular
dos dados pessoais utilizados deve ser solicitado e formalizado, e de que forma isso
deve ocorrer;
 
3.7.5. Realizar avaliações para identificação de eventuais lacunas entre o cenário atual
e as exigências da Lei nº 13.709/2018 e nº 13.853/2019 (ex: identificação de
eventuais dados pessoais que não atendam aos critérios de finalidade de
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processamento; necessidades de alteração de processos/sistemas de informação
para garantir o atendimento à lei; eventuais necessidades de alterações na gestão de
consentimento, entre outros).
 
3.7.6. Identificar e mapear os controles de proteção de dados pessoais existentes
frente aos requisitos descritos na LGPD (análise de gaps).
 
3.7.7. Mapear os serviços e processos que tratam dados pessoais e todos os ativos
da informação que os suportam: equipamentos, sistemas ou aplicações, recursos
humanos e os respectivos dados pessoais tratados.
 
3.7.8. Mapear e documentar as políticas, normas e procedimentos que suportam os
controles e fluxos de tratamento de dados pessoais.
 
3.7.9. Mapear as instalações envolvidas no tratamento de dados pessoais (data
center, equipamentos na Seccional ativa, atividades dos fiscais,etc.).
 
3.7.10. Documentar as informações de pessoal de contato, informações de
localização e tecnologias associadas com cada instalação.
 
3.7.11. Mapear o relacionamento entre as localidades e as atividades de tratamento
de dados pessoais e processos de negócio envolvidos.
 
3.7.12. Identificar e mapear os controles de segurança (técnicos, administrativos e
operacionais) implementados que ajam como salvaguardas para os tratamentos de
dados pessoais efetuados.
 
3.7.13. Mapear os controles de segurança existentes frente aos requisitos descritos
nas normas da ABNT ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 27701 (gap analysis).
 
3.7.14. O mapeamento dos fluxos de tratamento de dados deve detalhar cada
atividade do fluxo;
 
3.7.15. Relativamente ao inventário de dados pessoais, a Contratada deverá
sumarizar cada instância de cada dado pessoal utilizado nas operações do CRA-MG;
 
3.7.16. O inventário deverá relacionar todos os processos do CRA-MG que envolvam
dados pessoais e dados sensíveis, nos termos da lei.
 
3.7.17. Entregas da etapa:
3.7.17.1. Relatório da situação atual do CRA-MG em relação à LGPD, com o
mapeamento dos fluxos de tratamento de dados e gaps identificados em:
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a) Sistemas de informação;
a.1) Sistemas de segurança da informação;
a.2) Processos que tratam de dados pessoais;
a.3) Contratos e convênios do CRA-MG.
 
3.7.17.2.Análise dos gaps levantados com plano de ação para correção;
3.7.17.3. Política da segurança da informação revisada;
3.7.17.4. Política de privacidade de dados;
3.7.17.5. Inventário de dados pessoais completo, contendo o tipo de dado, seu fluxo,
localização, responsável, classificação da informação e gaps detectados nos
processos de trabalho por unidade organizacional (área), sistemas, utilização da rede
corporativa e nos  contratos, com a indicação das informações.
3.7.17.6. Inventário dos tipos contratuais existentes no CRA-MG e a definição dos
textos das cláusulas específicas para cada tipo de contrato para sua adequação à lei.
 
3.8. ANÁLISE DE GAPS         
                                                                                                   
3.8.1. Com base no mapeamento do tratamento de dados disposto no item 3.7, a
Contratada deverá efetuar a análise das necessidades de adequação à LGPD pelo
CRA-MG, especificando:
a) Situação encontrada no levantamento;
b) Evidências da situação encontrada;
c) Recomendações para adequação;
d) Propostas de ações de conformidade.
 
3.8.2. A análise deverá mencionar o dispositivo legal da LGPD relacionado a cada uma
das situações encontradas, bem como avaliar a criticidade e apontar aquelas
consideradas como preferenciais para início de adequação.
 
3.8.3.Entregas da etapa:
 
a) Mapeamento de riscos com a definição das medidas necessárias para a mitigação
desses riscos capazes de gerar impacto potencial sobre o titular dos dados pessoais,
sensíveis ou não, bem como a análise de riscos para o caso de um não atingimento
de níveis aceitáveis de compliance em relação à LGPD.
 
b) Plano de Ação identificando os processos onde há necessidade de adequação à lei,
definindo as ações que precisam ser implementadas para adequação dos processos
por unidade organizacional e área, e o papel de cada responsável de acordo com a
LGPD.
 
3.9. CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE
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CONFORMIDADE                                                           
 
3.9.1. Com base em todas as evidências e recomendações apontadas, a Contratada
deverá desenvolver um Programa de Conformidade do CRA-MG à LGPD,
contemplando um conjunto de projetos e planos de ação.
 
3.9.2. Para cada projeto constante do programa, deverá descrever, no mínimo:
 
a) Descrição resumida dos produtos/serviços/processos resultantes;
b) Justificativa(s) e objetivo(s);
c) Premissas e restrições;
d) Benefícios e resultados esperados;
e) Metas e indicadores de resultados;
f) Estimativa de duração;
g) Estimativa de recursos (materiais, equipamentos, softwares, dentre outros) e
respectivos custos aproximados;
h) Estimativa de custo total para a adequada implementação da LGPD.
 
3.9.3. A Contratada deverá indicar os papéis, funções e responsabilidades que o
CRA-MG deve estabelecer segundo os requisitos da Lei nº 13.709/2018 (controlador,
operador, encarregado, entre outros) e, ainda;
 
3.9.4. Identificar os controladores e processadores de dados envolvidos nos
processos internos do CRA-MG;
 
3.9.5. Estruturar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD),
previsto no art. 5º, XVII, da Lei nº 13.709/2018, e fornecer modelo de
preenchimento, bem como dar suporte a equipe do CRA-MG no desenvolvimento de
novos RIPD’s;
 
3.9.6. Revisar e propor as alterações necessárias nas políticas de privacidade, nas
políticas e nos procedimentos de segurança e proteção de dados adotados pelo CRA-
MG, indicando também os recursos tecnológicos necessários;
 
3.9.7. Indicar a necessidade de contratação de softwares específicos e a
implementação das alterações nos sistemas de informação existentes no CRA-MG,
quando necessário;
 
3.9.8. Criar processo para garantir o direito do titular de acesso, de retificação, de
exclusão e, caso aplicável, de portabilidade dos dados pessoais, indicando a melhor
forma possível de integrá-lo aos processos já existentes, quando necessário ao
atendimento de disposição legal;
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3.9.10. Criar processo para garantir o direito do titular de não estar sujeito a uma
decisão baseada em perfis. Criar o processo e canal de interação do titular dos dados
pessoais com o CRA-MG, nos processos em que houver necessidade;
 
3.9.11. Criar o processo de gerenciamento de violações e notificações necessárias;
 
3.9.12. Criar o plano de gestão de crise em caso de incidente/violação de dados;
 
3.9.13. Elaborar modelos de termos de acordos de confidencialidade e sigilo com
fornecedores, prestadores de serviços, funcionários e outros.
 
3.9.14. Entregas da Etapa:
a) Modelo de Relatório de Impacto à Proteção de Dados pessoais a ser adotado pelo
CRA-MG (DPIA);
b) Relatório de Avaliação de Legítimo Interesse (LIA);
c) Proposta de metodologia de conformidade contínua para governança, gestão da
privacidade e segurança da informação no CRA-MG;
d) Documentação dos processos organizacionais contemplando a descrição e fluxos
de processos, recursos necessários e descrição das responsabilidades para os
processos propostos ou implantados;
e) Documentação técnica gerada em todas as etapas das atividades desenvolvidas;
f) Mapa de processos de retificação, de exclusão e, caso aplicável, de portabilidade
dos dados pessoais, contendo canal de interação do titular dos dados;
g) Plano de gestão de crise em caso de incidente/violação de dados.
h) Plano Diretor de Segurança da Informação e Tecnologia da Informação.
i) Criação ou revisão da política de segurança da informação;
j) Criação ou revisão da política de privacidade de dados.
 
3.10. ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE
CONFORMIDADE              
 
3.10.1. A Contratada deverá prestar serviços de assessoria técnica e implementar
um método de análise de impacto à privacidade, que será adotado pelo CRA-MG em
futuras alterações e implementações de processos e de sistemas de informação que
envolvam o tratamento de dados pessoais, a fim de manter a conformidade com a
LGPD;
 
3.10.2. A Contratada auxiliará a equipe do CRA-MG na implementação de mecanismos
de notificação e de acesso do titular de dados sobre o tratamento a ser executado
pelo CRA-MG, tais como: finalidade, quais dados serão tratados e o  tempo
necessário deste tratamento; acesso para correção de dados incompletos, inexatos
ou desatualizados e informação sobre o compartilhamento de dados com outras
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entidades públicas ou privadas;
 
3.10.3. A Contratada deverá propor e apoiar a implantação das melhores práticas
para o gerenciamento do ciclo de vida dos dados pessoais e o gerenciamento de
consentimento do titular, indicando, também, os recursos tecnológicos necessários,
como softwares específicos;
 
3.10.4. Para o fim de promover a divulgação do Programa de Conformidade aos
funcionários do CRA-MG envolvidos no projeto, deverá a Contratada realizar
treinamento referente aos processos implantados, ou ajustados, de acordo com a
LGPD. O treinamento e as capacitações serão dirigidos aos multiplicadores do CRA-
MG, oportunamente indicados, e serão ministrados preferencialmente online;
 
3.10.5. Deverá a Contratada assessorar a equipe do CRA-MG, responsável pela
implantação do programa de conformidade, na elaboração de regras de boas
práticas e de governança, com indicação das condições de organização, o regime de
funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, os
padrões técnicos que deverão ser seguidos, além das obrigações específicas para os
diversos agentes envolvidos no tratamento.
 
3.10.6. Serão igualmente indicadas pela Contratada as normas de segurança que
deverão ser adotadas no tratamento de dados, as ações educativas necessárias, os
mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e demais aspectos
relacionados ao tratamento de dados pessoais, necessários à devida adequação à
Lei.
 
3.10.7. Propor modalidades de disseminação da política de governança adotada para
os demais funcionários do CRA-MG.
 
3.10.8. O pagamento pelas horas técnicas de assessoria será devido somente após a
conclusão da etapa de criação do programa de conformidade, com a entrega da
documentação resultante. Todos os outros serviços precedentes que demandarem a
presença in loco na sede do CRA-MG serão remunerados pelo valor constante na
proposta comercial relativa aos serviços de planejamento, mapeamento, análise de
adequação e desenvolvimento de plano de ação de conformidade à LGPD.
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 
4.1.  Compete ao CONTRATANTE:
 
a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais, termo de referência, edital, anexos e os termos
de sua proposta.
 
b) notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular,
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bem como qualquer defeito ou imperfeição observada quando da prestação dos
serviços, podendo, ainda, rejeitar em parte ou totalmente os serviços em desacordo
com as especificações contidas nas cláusulas contratuais, termo de referência, edital,
anexos e os termos de sua proposta.
 
c) efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e preços pactuados, após
atesto do gestor do contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências contratuais.
 
d) fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas ao objeto deste
Contrato, visando obter os melhores resultados na prestação dos serviços;
 
e) designar colaboradores do seu Quadro de Pessoal, para representá-lo no
acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados;
 
e) informar a relação de colaboradores autorizados a manter contato com a empresa
prestadora dos serviços;
 
f) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviço.

4.2. Compete à CONTRATADA:
 
a) Cumprir todas as disposições referentes ao objeto deste termo de referência e
assumir, de forma irrevogável e sem ressalvas, a integral responsabilidade pela
execução do contrato, de acordo com as obrigações legais, técnicas e contratuais
e prezar pela qualidade dos serviços executados e dos recursos empregados, em
conformidade com as especificações deste Termo de Referência, sem ônus para a
Contratante e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
 
b) manter atualizada, durante toda a execução do Contrato, as condições de
habilitação, qualificação e adjudicação apresentadas na licitação;
 
c) comunicar imediatamente ao CONTRATANTE todas as alterações eventualmente
ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada;
 
d) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia
anuência do CRA-MG;
 
e) em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do
objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
 
f) responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários e de ordem de
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classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no
desempenho dos serviços objeto deste contrato, ficando o Contratante isento de
qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
 
g) cumprir os prazos para prestação dos serviços descritos no presente termo de
referência e entrega dos materiais correspondentes, quando exigidos;
 
h) responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos e licenças relativas à execução desta contratação, eximindo a
Contratante das consequências de qualquer utilização  indevida;
 
i) observar, para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência, as
disposições da Lei nº 13.709/2018 e alterações, bem como as normas técnicas e
regulamentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando couber;
 
j) responsabilizar-se inteiramente pelo pessoal alocado na prestação dos serviços
objeto deste Termo de Referência, observando rigorosamente todas as prescrições
relativas às leis sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciárias, sendo
considerada, em qualquer circunstância, como a única empregadora responsável e
também por qualquer adicional relativo à remuneração desse pessoal que seja ou
venha a ser devido;
 
k) respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências do CRA-MG;
 
l) comunicar ao CRA-MG qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos
serviços e prestar os esclarecimentos solicitados;
 
m) autorizar e assegurar ao CRA-MG o direito irrestrito de fiscalizar, sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica
e as especificações deste termo de referência;
 
n) todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada  à
execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
 
o) A CONTRATADA deverá manter sigilo sobre toda e qualquer informação
confidencial reservada ou exclusiva, incluindo informações técnicas, de negócio ou
financeira, comunicada pelo CRA-MG em função do contrato, exceto as informações
que:
 
o.1) sejam de domínio público à época da comunicação;
o.2) seja conhecida pela parte receptora antes da comunicação ou caia no domínio
público sem culpa da parte receptora;
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o.3) ou seja desenvolvida, de modo independente, pela parte receptora, sem uso de
informação confidencial.
 
p) responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de software próprio
para apoio à gestão dos trabalhos relativos ao contrato, que permita o
acompanhamento do serviço prestado através da consulta dos dados desde o
processo de coleta de informações, etapa fundamental do levantamento, geração de
métricas que permitam a verificação de aderência à LGPD bem como a visualização e
consulta das informações coletadas. Permitir a exportação de relatórios em PDF e
formato compatível com a extensão .xlsx ao fim do projeto.

CLÁUSULA QUINTA–  DOS PRAZOS E DO CRONOGRAMA 
 
5.1. Os serviços de planejamento inicial, mapeamento do tratamento de
dados, análise de adequação e criação do programa de conformidade
deverão ser executados por completo em até 120 (cento e vinte) dias
corridos, após o início da prestação dos serviços, programados para ocorrer em até
5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, podendo o prazo ser
prorrogado nos termos da Lei 8.666/1993;
 
5.1.1. Exclui-se do período acima os serviços de assessoramento para
implementação do programa de conformidade, que deverão ser executados até o fim
da vigência contratual, em até 60 dias;
 
5.2.  O cronograma abaixo contempla os prazos em dias corridos que deverão ser
observados para cada etapa deste projeto, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério do CRA-MG:

Etapa Prazo

Planejamento Inicial 10 dias em até 20 horas

Mapeamento do tratamento de dados 50 dias em até 80 horas

Análise de adequação 10 dias em até 30 horas

Criação do programa de conformidade 50 dias em até 30 horas

Assessoria para implementação do programa de
conformidade 60 dias em até 40 horas

Prazo total: 180 dias em até 200
horas

 
5.4. O prazo da etapa “Planejamento Inicial” será contado a partir do início da
prestação dos serviços, sendo os demais contados da data de aprovação da etapa
precedente.
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CLÁUSULA SEXTA –  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 
O contrato terá vigência pelo prazo total de 06 (seis) meses contados da data
de sua assinatura pelas partes, sendo admitida a sua prorrogação nos termos da Lei
nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA  SÉTIMA –  DO REAJUSTE DE PREÇOS
 
7.1. O contrato terá a vigência estimada de 06 (seis) meses, no entanto, caso ocorra
imprevistos e conforme legislação vigente, os preços ajustados para o fornecimento
objeto deste Contrato são fixos e irreajustáveis, podendo ser reajustados, desde que
seja observado o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, contados da data de início do
contrato;
 
7.2. O reajuste de preços ocorrerá com base na variação do IPCA - Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que vier a substituí-lo, acumulado
nos últimos 12 meses ao da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
8.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços descritos na cláusula
primeira do Contrato, os valores constantes na planilha abaixo:
 

Etapa Prazo
Percentual
sobre o
valor total
do contrato

 Valor por etapa

Planejamento Inicial
10 dias
em até
20
horas

 5%               
                     
     

 

Mapeamento do
tratamento de
dados

50 dias
em até
80
horas

 30%      

Análise de
adequação

10 dias
em até
30
horas

 5%  

Criação do
programa de
conformidade

50 dias
em até
30
horas

 30%  
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Assessoria para
implementação do
programa de
conformidade

60 dias
em até
40
horas

 30%  

 

180
dias
em até 
200
horas

 100%
VALOR GLOBAL: Especificar
valor em moeda corrente
(Reais), com duas casas
decimais após a vírgula.

8.2.  Havendo acréscimos ou supressões ao contrato, em conformidade com o Art.
65 da Lei 8.666/1993, os pagamentos do valores serão realizados de acordo com a
tabela acima, proporcionalmente aos percentuais estipulados em cada etapa.
 
CLÁUSULA NONA -  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
 
9.1. Os pagamentos pelos serviços prestados serão realizados após a execução de
cada etapa, em até 15 dias corridos, a partir do recebimento da nota fiscal
devidamente atestada pela área fiscal do contrato, de acordo com os percentuais
abaixo descritos:
 

Etapa Prazo Percentual sobre o valor
total do contrato

Planejamento Inicial 10 dias em até
20 horas

 5%                                 
         

Mapeamento do tratamento de dados 50 dias em até
80 horas  30%     

Análise de adequação 10 dias em até
30 horas  5%

Criação do programa de
conformidade

50 dias em até
30 horas  30%

Assessoria para implementação do
programa de conformidade

60 dias em até
40 horas  30%

 180 dias em
até  200 horas  100%

9.2. Havendo acréscimos ou supressões ao contrato, em conformidade com o Art.
65 da Lei 8.666/1993, os pagamentos do valores serão realizados de acordo com a
tabela acima, proporcionalmente aos percentuais estipulados em cada etapa.
9.3.  A(s) nota(s) fiscal(s), boleto(s) bancário(s) deverão ser encaminhados para o
endereço eletrônico contas@cramg.org.br;
9.4. 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
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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;
9.5. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal
aplicável;
9.6. A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA, se houver;
9.7. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados;
7.8. A CONTRATADA deverá destacar no corpo da(s) Nota(s) Fiscal(s), o
correspondente valor para recolhimento dos tributos que porventura incidam sobre a
operação, que serão retidos e devidamente recolhidos pelo CONTRATANTE,
observada a legislação vigente;
9.9. Na hipótese de atraso do pagamento, fora do prazo estabelecido, cuja nota fiscal
foi devidamente atestada e protocolada, em que a CONTRATADA 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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à
licitação de que trata este Termo de Referência, correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária: 6.3.1.3.02.01.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES
 
11.1. A CONTRATADA apresentando documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na
execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o CRA-MG, sem prejuízo das multas
aplicáveis e demais cominações legais;
11.2. Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, erros de execução
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ou inadimplemento contratual, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, nos casos de rescisão
contratual, por culpa da CONTRATADA;
c) o atraso injustificado na entrega do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
contratação;
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato por descumprimento de
qualquer outra cláusula contratual;
 
11.3. 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 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
 
11.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas após regular processo
administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.
 
11.5. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência;
 
11.6. Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado
deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas;
 
11.7. A aplicação das sanções previstas no CONTRATO não exclui a possibilidade da
responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
 
12.1. Não obstante a empresa vencedora da licitação seja a única e exclusiva
responsável pela execução de todos os serviços, o CRA-MG reserva-se o direito de,
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente pela Assessoria de
Infra Estrutura e Suporte de TI;
 
12.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993;
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12.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA–  DA RESCISÃO CONTRATUAL
 
13.1. A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato
ou a ocorrência de quaisquer das situações descritas no art. 78 da Lei n. 8.666/93,
por parte da CONTRATADA, assegurará ao 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;
 
13.2. O presente contrato poderá ser rescindido por conveniência administrativa do
CONTRATANTE, conforme disposição dos artigos 77 e 79 da Lei n. 8.666/93,
hipótese que também não caberá à CONTRATADA qualquer tipo de indenização;
 
13.3. Qualquer uma das partes poderá denunciar o contrato por antecipação,
precedido de justificativa e pré-aviso de 30 (trinta) dias, desde que seja conveniente
ao CONTRATANTE.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS
 
14.1. 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 QUINTA - DO FORO
 
15.1. As partes Contratantes elegem o foro de Belo Horizonte/MG, para dirimirem
quaisquer dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
 
15.2. Para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este
instrumento particular, assinado eletronicamente pelas partes Contratantes e
testemunhas via SEI - Sistema Eletrônico de Informações.
 
 
 Belo Horizonte, xx de XXXXX de 2021.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho - Presidente
CRA-MG n°01-11260/D
CONTRATANTE
 
 
RAZÃO SOCIAL
Nome do responsável legal – Cargo
CPF
CONTRATADA
 
 
Testemunhas:
 
1)_____________________________                   2)____________________________
 
 

Documento assinado eletronicamente por Lilian Saeki, Administrador(a),
em 08/10/2021, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1035795 e o código CRC
8FAD46AE.
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