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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS, CREA-MG, COM SEDE 
NA AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO, CEP: 30.170- 001, BELO 
HORIZONTE/MG, ATRAVÉS DA SUA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E NOS TERMOS DA 
LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DO DECRETO 6.204/2007, 
TORNA PÚBLICO QUE SE ACHA ABERTA A LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA, TIPO 
TÉCNICA E PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA APLICAÇÃO DE 
METODOLOGIAS, MÉTRICAS E PROCESSOS EM MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO 
DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE NEGÓCIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS, EM ESPECIAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
1 MODALIDADE 

 
1.1 A presente licitação, modalidade CONCORRÊNCIA, tipo TÉCNICA E PREÇO, será regida pelo 

disposto na Lei 8.666/1993 e suas alterações, na Lei Complementar 123/2006, Decreto 8.538/2015 e 
no Decreto 6.204/2007, à qual o proponente se submete, e pelos demais termos deste Edital, com os 
quais desde já concorda. 

 
 
2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.1 As despesas oriundas do presente certame correrão à Conta Contábil nº 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - 

Serviço de Assessoria e Consultoria.  
 
 
3 OBJETO 
 
3.1 Constitui objeto da presente concorrência, tipo técnica e preço, a contratação de Empresa 

Especializada na Aplicação de Metodologias, Métricas e Processos em Monitoramento e 
Gerenciamento do Desempenho das Atividades de Negócio do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG, conforme descrito nos ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA e ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, parte integrante deste Edital. 
 

3.2 O serviço deverá ser cotado para fornecimento conforme descrito no ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA, bem como ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL, parte integrante deste Edital. 

 
 
4 DESPESA 
 
4.1 A despesa com o fornecimento de que trata o objeto foi estimada em R$ 5.077.070,00 (CINCO 

MILHÕES, SETENTA E SETE MIL E SETENTA REAIS), conforme orçamento estimativo constante no 
Processo de Compra nº 0104/2022 e ANEXO II - Planilha Orçamentária. 

 
4.2 O valor estimado pelo CREA-MG é o limite máximo aceitável por esta Autarquia, sob pena de 

desclassificação, conforme dispõe o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93. 
 
 
5 INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 As dúvidas surgidas quanto à interpretação dos documentos desta Licitação e/ou pedidos de 

esclarecimentos sobre os mesmos, deverão ser apresentados por escrito e endereçados à Comissão 
Permanente de Licitação do CREA-MG, no horário de 08h00min às 12h00min e 13h00min às 
17h00min, até no máximo dia 18/07/2022, 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS antes da data fixada para 
apresentação das propostas, no seguinte endereço: 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-
MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
CONCORRENCIA PÚBLICA: N.º: 001/2022 
AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 4º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO 
CEP: 30.170-917 – BELO HORIZONTE/MG 
E-MAIL: licitacoescrea@crea-mg.org.br 

 
5.2 A CPL não se responsabiliza por solicitações de esclarecimentos encaminhadas por e-mail, correios ou 

outro meio indireto de comunicação, assim como protocoladas fora do horário de atendimento 
previstos. 

 
5.2.1 A CPL não se responsabilizará por documentos recebidos fora do prazo, cujo atraso ou 

extravio se deva à falta de informações suficientes no envelope, independentemente da data 
de protocolo na central de distribuição de correspondências do CREA-MG.  

 
5.3 O prazo final para esclarecimentos da Comissão Especial de Licitação é de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS 

anterior à data da entrega das propostas. 

 
5.4 Os avisos, esclarecimentos e demais informações referentes a esta licitação e seus anexos serão 

divulgadas no sítio do CREA-MG – http://www.crea-mg.org.br, sendo de responsabilidade dos 
interessados o acompanhamento e conhecimento das informações. 

 
 
6 PRAZO DE FORNECIMENTO / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
6.1 Os serviços serão executados no prazo de 12 (DOZE) MESES de acordo com os quantitativos e 

especificações contidos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, contados da data de assinatura da 
ORDEM DE SERVIÇO, mediante assinatura da CONTRATADA e do FISCAL DO CONTRATO, 
podendo ser aditado de acordo com o interesse das partes e através de Aditivo Contratual até o prazo 
máximo previsto no art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
 

6.2 Os serviços serão executados na sede do CREA-MG, nos horários e condições estabelecidos no 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante deste Edital e/ou estabelecidos pela 
fiscalização do CREA-MG. 

 
6.3 O presenta contrato não poderá ser objeto de subcontratação, seção ou transferência no todo ou em 

parte. 
 
 
7 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 
7.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação e que satisfaçam a todas as exigências e normas contidas neste edital e seus anexos. 
 

7.2 Não poderão participar as empresas que se encontrarem em processo de falência (salvo em 
recuperação judicial), concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não 
funcionam no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
do CREA-MG ou com a Administração Pública Federal, seja ela Direta ou Indireta. 

 
7.3 A simples apresentação da PROPOSTA neste certame implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

7.4 Como requisito para participação nesta CONCORRÊNCIA, o licitante deverá manifestar, no momento 
do credenciamento, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos 
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e 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

 
7.4.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

o licitante às sanções previstas neste edital. 
 

7.5 Os documentos de habilitação deverão ter validade mínima até a data de apresentação das propostas. 
 

7.5.1 DOCUMENTOS QUE VENHAM A TER SEUS PRAZOS DE VIGÊNCIA EXPIRADOS ENTRE 
O DIA DA EMISSÃO DO CADASTRO E A DATA ABERTURA DA LICITAÇÃO, CASO ESTA 
SEJA ADIADA, DEVERÃO SER REVALIDADOS COM SUA APRESENTAÇÃO JUNTO AO 
ENVELOPE DE N.º: 01 – HABILITAÇÃO. 

 
7.6 Fica vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas. 

 
7.7 Fica vedada a participação, concomitantemente, de empresas cujo quadro societário seja composto 

pelos mesmos sócios ou qualquer um deles. 
 

7.8 Não poderá participar, direta ou indiretamente desta Licitação, empresa da qual participe, de qualquer 
forma, empregado, membros do Conselho, Inspetores ou dirigentes do CREA-MG. 

 
7.9 A habilitação dos licitantes será verificada por meio da documentação especificada neste Edital 

e consulta aos seguintes cadastros: 
 

7.9.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

7.9.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.9.3 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

7.9.4 A Consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da lei N° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 
a proibição de contratar com o poder público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 

7.9.5 Constatada a existência de sanção, a Comissão Permanente de Licitação - CPL reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

 
7.10 São documentos exigidos para habilitação: 
 

7.10.1 REGULARIDADE 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 ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores,  

c) 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 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.10.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de 
Regularidade de Situação - CRS) para com o FGTS, conforme determinação do artigo 27, 
letra “a”, Lei 8.036, de 11/05/91; 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, Certidão Negativa de Débito para com o 
INSS, nos termos do artigo 47 da Lei 8.212, de 24/07/91; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (Certidão de 
Quitação Plena), no domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011); 

f) Apresentar Certidão simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do 
licitante, exclusivamente às empresas que desejarem fazer uso dos benefícios concedidos 
pela Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 

 
7.10.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 

a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do ÚLTIMO EXERCÍCIO 
SOCIAL, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, PERMITIDA A APRESENTAÇÃO DE BALANÇOS 
INTERMEDIÁRIOS, VEDADA A SUA SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU 
BALANÇOS PROVISÓRIOS, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
b) Para fins de avaliação da boa situação financeira da licitante, a licitante deverá 

apresentar as demonstrações de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente, realizando-se cálculo de índices contábeis, adotando-se as 
seguintes fórmulas e pontuações:  

 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

b.1) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 
resultado INFERIOR OU IGUAL A 01 (UM) em qualquer dos índices, 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
deverão comprovar PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 10% (DEZ POR 
CENTO) DO VALOR ESTIMADO PARA ESTE CERTAME. 

 
b.2) TODAS AS FÓRMULAS DESCRITAS NO ITEM 7.10.3 letra “b” 

DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE APLICADAS EM MEMORIAL DE 
CÁLCULOS, ASSINADO PELO CONTADOR DA EMPRESA. AS 
FÓRMULAS DEVERÃO SER ENVIADAS DENTRO DO BALANÇO 
PATRIMONIAL OU EM DOCUMENTO SEPARADO DESDE QUE 
ASSINADO PELO CONTADOR DA EMPRESA. 

 
OBS: A Licitante deverá utilizar os valores do Balanço Patrimonial enviado na 

habilitação para o cálculo dos índices citados no item 7.10.3 letra “b”. 
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b.3) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor 
da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, 
no MÁXIMO 90 (NOVENTA) DIAS da data prevista para entrega das 
propostas iniciais, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93. 
 

7.10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

7.10.4.1 Certidão de registro/inscrição do licitante junto ao Conselho Regional de 
Administração (CRA), nos termos do inciso I, artigo 30 da Lei 8.666/93; 

7.10.4.2 Indicação de Responsável Técnico acompanhado da certidão de inscrição no 
Conselho Regional de Administração; 

 
a) O vínculo existente entre o profissional indicado e a empresa licitante se dará por 

meio de cópia do contrato de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta 
o profissional integrante da sociedade ou, ainda, através do contrato de prestação 
de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente registrado no cartório 
competente e/ou na entidade profissional competente. 

 
7.10.4.3 Apresentação do ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, elaborada 

em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, indicando o pessoal 
técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação mínima de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos, dispondo dos seguintes profissionais: 

 
a) (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO GERENTE DE CONTA,  com 

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) 
ou revalidado(s) em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência em 
atividade de Gerenciamento de equipes em Projetos de Consultoria, comprovada 
através de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

b) (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO COORDENADOR DE SERVIÇOS, 
com diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, 
obtido(s) ou revalidado(s) em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. 
Experiência em atividade de Coordenação / Supervisão em Projetos de Consultoria, 
comprovada através de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado; 

c)  (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou 
revalidado(s) em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência em 
atividades de Gestão da Inovação, comprovada através de atestado (s) emitido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

d) (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou 
revalidado(s) em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima 
em atividades de identificação dos diversos perfis de clientes, criação/revisão da 
proposta de valor, encaixe da proposta de valor a cada perfil de cliente e realização 
da modelagem do negócio, comprovada através de atestado (s) emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado; 

e) (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou 
revalidado(s) em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima 
em gerenciamento de projetos, atividades de desdobramento da estratégia em 
iniciativas, aplicação de técnicas para análise de viabilidade de projetos, 
desdobramento de documentação de planejamento do projeto como, por exemplo, 
mas não se limitando a Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Estrutura analítica do 
Projeto (EAP), acompanhamento da execução do projeto através de ferramentas 
ágeis e tradicionais, comprovada por meio de atestado (s) emitido(s) por pessoa 
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jurídica de direito público ou privado e possuir certificação Project Management 
Professional (PMP); 

f) (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou 
revalidado(s) em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima 
em atividades de desdobramento da estratégia em objetivos específicos, 
desdobramento dos objetivos em indicadores de desempenho, estabelecer metas 
para cada indicador, especificação das métricas de cálculo para cada indicador e 
acompanhamento periódico com registro de análise crítica do resultado, 
comprovada através de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado; 

g) (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou 
revalidado(s) em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima 
em atividades de mapeamento dos processos de negócio, identificação e 
alinhamento sobre oportunidades de melhorias e modelagem dos processos, 
comprovada através de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado; 

h) (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou 
revalidado(s) em instituição (ões) credenciada(s) junto ao MEC Experiência mínima 
em atividades de consolidação e manutenção da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), mapeamento de processos, análise de risco, segurança da informação e 
produção de documentos, comprovada através de atestado (s) emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado e as seguintes certificações:  
 
I) Certificação Data Protection Officer - DPO (Information Security Foundation 

based on ISO/IEC 27001 (ISFS) + Privacy and Data Protection Foundation 
(PDPF) + Privacy and Data Protection Practitioner (PDPP) pela EXIN; ou  

II) Certificação Encarregado de Proteção de Dados - CDPO/BR - (Certified 
Information Privacy Manager (CIPM) +Certificação da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) pela Certificadora International Association of Privacy 
Professionals (IAPP). 

 
A necessidade deste profissional devidamente habilitado se justifica pela atividade 
da consultoria na continuidade e manutenção da aplicação da Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD no CREA - MG diante das ações já implementadas para a 
proteção de dados pessoais em todos os processos e da necessidade de planejar o 
monitoramento contínuo em função da própria evolução do sistema e da 
metodologia de gestão, da análise de impacto das demandas de regulação dos 
órgãos de controle e monitoramento, tais como CONFEA, TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO - TCU e AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD. 

 
i) (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, 

devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou 
revalidado(s) em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima 
em atividades de gestão documental, tabela de temporalidade, plano de 
classificação documental e mapeamento do ciclo de vida de documentos, 
comprovada através de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado. 

 
A necessidade deste profissional devidamente habilitado se justifica devido a 
responsabilidade da consultoria em dar seguimento no planejamento e 
implementação da Gestão Documental no CREA-MG em todos os níveis da 
organização garantindo o perfeito tratamento de cada documento em conformidade 
com as normas e deliberações dos órgãos de regulação como Arquivo Nacional, 
CONFEA, TCU e outros até a sua disposição final.  
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7.10.4.4 A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante também poderá ser 
feita por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato 
de prestação de serviços, ou, ainda, ANEXO XI – TERMO DE COMPROMISSO DE 
CONTRATAÇÃO FUTURA do profissional detentor de atestado de capacidade 
técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do 
TCU; 

7.10.4.5 Nos termos do § 10º do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, os profissionais 
indicados pela licitante deverão participar dos serviços objeto da licitação, 
admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pela Equipe Multidisciplinar de Fiscalização do CREA-MG; 

7.10.4.6 As graduações e pós-graduações exigidas deverão ser comprovadas por meio de 
diplomas. Ainda no caso de graduação, poderá ser comprovada conforme registro 
do profissional com a entidade profissional competente. As certificações deverão ser 
comprovadas por certificados e/ou declarações de capacitação; 

7.10.4.7 Comprovação através de atestado de capacidade técnica em nome do LICITANTE, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 
experiência do LICITANTE na execução, junto à ATESTANTE, de serviços 
compatíveis com cada ITEM do objeto desse Edital, conforme cargas horárias 
mínimas de trabalho estabelecidas a seguir: 

 
Formulação Estratégica 

 
Aplicação da metodologia do Business Model Generation - BMG: mínimo de 
817 (oitocentos e dezessete) horas: 
 
• Gestão da Inovação; 
• Identificação dos diversos perfis de clientes; 
• Criação/revisão da proposta de valor; 
• Encaixe da proposta de valor a cada perfil de cliente; 
• Realização da modelagem do negócio; 
• Desenvolver a estratégia de comunicação fundamentada nos princípios 
estabelecidos através da modelagem do negócio. 

 
Aplicação da metodologia do Project Management Body of Knowledge – 
PMBOK – mínimo de 1.362 (hum mil, trezentos e sessenta e dois) horas: 
 
• Desdobramento da estratégia em iniciativas; 
• Aplicação de técnicas para análise de viabilidade de projetos;  
• Desdobramento da documentação de planejamento do projeto – Termo de 
Abertura do Projeto – TAP e Estrutura analítica do Projeto-EAP;  
• Acompanhamento da execução do projeto. 
 
Gestão dos Processos de Negócio 
 
Aplicação da metodologia do Balanced Scorecard – BSC: mínimo de 1.253 
(hum mil, duzentos e cinquenta e três) horas: 
 
• Desdobramento da estratégia em objetivos específicos; 
• Desdobramento dos objetivos em indicadores de desempenho; 
• Estabelecer metas para cada indicador; 
• Especificação das métricas de cálculo para cada indicador; 
• Acompanhamento periódico com registro de análise crítica do resultado. 
 
Aplicação da metodologia Business Process Model and Notation - BPMN – 
mínimo de 2.016 (dois mil e dezesseis) horas: 
 
• Mapeamento dos processos de negócio; 
• Identificação e alinhamento sobre oportunidades de melhorias; 
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•

 Modelagem dos processos. 
7.10.4.8 O(s) atestado(s) de capacidade técnica deve(m) conter, no mínimo, as seguintes 

informações, apresentadas conforme ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA: 

 
a) Datas de referência (início e fim) da prestação dos serviços; 
b) Quantidade de horas de consultoria prestadas; 
c) Equipe técnica alocada; 
d) Resumo das especificações técnicas. 
e) Nome, endereço e telefones de contato do(s) atestador(es), além da menção a 

quaisquer outros meios dos quais o CREA-MG possa valer-se para estabelecer 
contato(s), se necessário. 

 
7.10.4.9 O CREA-MG se reserva o direito de verificar “in loco” a qualidade dos serviços de 

que trata(m) o(s) atestado(s) referido(s) no item que especifica “MODELO DE 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA”; 

7.10.4.10 Poderão ser apresentados mais de um atestado, desde que a somatória do período 
de serviços prestados seja superior ao mínimo exigido no edital; 

7.10.4.11 Serão aceitos atestados de trabalhos em andamento, desde que o atestado 
contenha apenas a quantidade de horas de serviços já prestados. Atestados que 
incluam períodos ainda a serem cumpridos não serão considerados; 

7.10.4.12 O (s) Atestado (s) que demonstrem a capacidade técnica da licitante devera (ao) ser 
apresentados tanto no envelope de habilitação quanto no envelope de proposta 
técnica, sob pena de desclassificação. 

 
7.10.5 OUTROS DOCUMENTOS 

 
7.10.5.1 Declaração de Visita Técnica, conforme ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO 

DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA emitido pelo CREA-MG, ou 
DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA. 

7.10.5.2 Declaração de que a empresa não se acha inidônea para licitar e contratar com 
o poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 
administração pública das 3 (três) esferas do governo.  
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7.10.5.3 Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 (dezoito) 
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou qualquer trabalho de 
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da lei federal 
8.666/93 (com redação dada pela lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999) salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da lei. As declarações serão 
conforme modelos a seguir: 

 
 

 
7.10.5.4 Não será permitido, em nenhuma hipótese, o recebimento dos envelopes fora das 

datas e horários estipulados neste Edital; 
7.10.5.5 O CREA-MG não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas via 

postal ou entregues em outros setores que não seja o estipulado neste Edital; 
 

7.10.6 MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

7.10.6.1 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nem possuírem quaisquer 
dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as 
penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei 
Complementar, atentando as modificações apresentadas na Lei Complementar 147 
de 2014; 

7.10.6.2 A declaração acima exigida deverá apresentada como condição de participação na 
qualidade de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, a fim de 
viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei Complementar nº 
123/2006 conforme ANEXO VIII: MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

7.10.6.3 Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei 
Complementar n.º: 123/2006. 

7.10.6.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o PROPONENTE (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério do CREA-MG, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito negativas. 

7.10.6.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81, da Lei n.º: 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado ao CREA-MG convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

7.10.6.6 A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato; 
7.10.6.7 Quanto à participação de microempresas e empresas de pequeno porte:  
 
a) Apresentar Certidão simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto 

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta 
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comercial da sede do licitante, exclusivamente às empresas que desejarem fazer 
uso dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 

7.10.6.8 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006; 

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

 
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 
b)  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação do 
Pregoeiro para apresentação, prorrogáveis por igual período, a critério do CREA-
MG, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa;  

 
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão 
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, 
inciso XXIII, da Lei 10.520/02.  

 
7.11 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por membro da CPL ou em publicação de órgão da 
imprensa oficial, na forma da lei; 

 
7.11.1 Somente poderão ser autenticados documentos pela CPL antes do início da abertura do 

certame. Após o início da abertura, somente de a CPL vir a solicitar algum documento, este 
poderá ser autenticado.  

 
7.12 Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 

procurador, com identificação clara do subscritor; 
 
7.13 Os documentos emitidos pela internet poderão ser conferidos pelos membros da CPL; 
 
7.14 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, 

preferencialmente, com o número do CNPJ/MF. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome da matriz. Se for filial, toda a documentação deverá estar em nome da filial, exceto 
aqueles que, pela própria natureza ou determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas 
em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa; 

 
7.15 A documentação exigida nos itens anteriores deverá ter data de validade até, pelo menos, a data de 

abertura do certame; 
 

7.16 Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, 
rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem as exigências de 
habilitação; 
 

7.17 Não será permitido, em nenhuma hipótese, o recebimento de qualquer dos documentos exigidos fora 
das datas e horários estipulados neste Edital, ressalvados o direito da CPL em exigir esclarecimentos 
ou fazer as diligências que julgar necessárias sobre os documentos apresentados; 
 



 

 

 

 
Página 11 de 87 

7.18 O CREA-MG não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas via postal ou entregues 
em outros setores que não seja o estipulado neste Edital; 
 

7.19 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus anexos; 
 

7.20 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada; 
 

7.21 A apresentação da proposta comercial por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua 
integral concordância com as cláusulas deste edital. 

 
 
8 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1 Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou, quando não 

declarada sua validade pelo emitente, nem determinada pela Comissão Permanente de Licitação, 
expedido há 180 (cento e oitenta) dias no máximo, na data de apresentação das propostas. Não estão 
incluídos neste dispositivo os atestados de capacidade técnica; 
 

8.2 Os documentos de habilitação deverão ser entregues devidamente autenticados por cartório 
competente, ou pela Comissão Permanente de Licitação, sendo reservado a CPL o direito de exigir 
apresentação dos originais para conferência, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial; 
 

8.3 A documentação exigida nos itens anteriores deverá ter data de validade até, pelo menos, a data de 
abertura das propostas; 
 

8.4 Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, 
rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem as exigências de 
habilitação; 
 

8.5 A inabilitação importa em preclusão do direito de participar da fase de julgamento das propostas. 
 
 
9 ABERTURA 
 
9.1 A abertura das propostas dar-se-á, em ato público, com ata lavrada e assinada pelos licitantes 

presentes e pela Comissão Permanente de Licitação, no horário previsto das 09h00min do dia 
25/07/2022, devendo a licitante entregar à Comissão Permanente de Licitação, na Sede do CREA-MG, 
situado na Av. Álvares Cabral, n.º: 1600, 4º andar, bairro: Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, 03 
(três) envelopes distintos, hermeticamente fechados e com os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
CREA-MG - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA N.º: 001/2022 
NOME DO PROPONENTE: 
DATA DE ABERTURA: 25/07/2022 
 
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
CREA-MG - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA N.º: 001/2022 
NOME DO PROPONENTE: 
DATA DE ABERTURA: 25/07/2022 
 
ENVELOPE N.º 3 – PROPOSTA COMERCIAL 
CREA-MG - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA N.º: 001/2022 
NOME DO PROPONENTE: 
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DATA DE ABERTURA: 25/07/2022 
 

9.2 PROPOSTA COMERCIAL 
 

9.2.1 A proposta comercial deverá se impressa por meio eletrônico, em uma via, com suas páginas 
numeradas e rubricadas e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem 
emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo 
ao CREA-MG ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo 
constante do ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL, deste edital, devendo ainda constar: 

 
9.2.1.1 Razão social, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone e e-mail da 

empresa proponente; 
9.2.1.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, contados da 

data de abertura da sessão pública; 
9.2.1.3 Prazo para início da execução do objeto, que será a partir da assinatura da ORDEM 

DE SERVIÇO, mediante as assinaturas da CONTRATADA e do FISCAL DO 
CONTRATO; 

 
9.2.1.4 O licitante deverá observar o valor máximo especificado, sob pena de 

desclassificação de sua proposta; 
9.2.1.5 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA COMERCIAL COM VALOR GLOBAL 

SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA 4 – DA DESPESA, DO 
PRESENTE EDITAL; 

9.2.1.6 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA COMERCIAL COM VALOR DE HORA 
INDIVIDUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
DO PRESENTE EDITAL; 

 
9.2.2 Não será permitido, em qualquer hipótese, o recebimento dos envelopes fora das datas e 

horários estipulados neste Edital; 
9.2.3 O CREA-MG não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas via postal ou 

entregues em outros setores que não seja o estipulado neste Edital; 
9.2.4 Serão devolvidos, devidamente lacrados, os ENVELOPES PROPOSTA TÉCNICA E 

COMERCIAL dos licitantes inabilitados; 
9.2.5 Os preços oferecidos na PROPOSTA COMERCIAL devem ser apresentados com apenas 02 

(duas) casas decimais; 
9.2.6 Para obtenção dos preços totais aplicar-se-á o critério de arredondamento universal, quando 

da ocorrência de frações de centavo; 
9.2.7 Em caso de divergências entre os preços unitário e total prevalecerá o preço unitário, da 

mesma forma que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico; 
9.2.8 Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, taxas, seguros, encargos sociais, 

trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 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 apresentada; 

9.2.9 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 
9.2.9.1 Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto 

no parágrafo 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, e o direito de preferência das 
Empresas EPP e ME, a classificação se fará por sorteio entre as proponentes em 
condições de igualdade, na presença dos interessados.  

9.2.9.2 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:  
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9.2.10  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada;  

9.2.11 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora, situação em que 
sua proposta será declarada a melhor oferta; 

9.2.12  Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a solicitação do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações, sob pena de preclusão;  

9.2.13 Na hipótese da não contratação nos termos da Lei Federal n.º 123/06, o objeto será 
adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora. 

 
9.3 CREDENCIAMENTO, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

9.3.1 Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação serão iniciados, em sessão pública, com 
a identificação e o credenciamento dos sócios-diretores e/ou representantes legais das 
licitantes, no local, data e hora previstos neste Edital, após o que serão abertos e analisados 
os envelopes numerados, contendo os documentos para Habilitação, Propostas Técnicas e 
as Propostas Comerciais; 

 
9.3.2 DO CREDENCIAMENTO: 

 
9.3.2.1 Na sessão pública para recebimento da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 

PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL o proponente/representante 
deverá se apresentar para credenciamento junto à CPL, devidamente munido dos 
seguintes documentos: 

 
a) Documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 

representada; 
b) Declaração que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e 

seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório; (ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO); 

c) Declaração, sob pena de ser suspensa a sua participação neste processo licitatório, 
a qualquer tempo Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo 
com a Instrução Normativa nº 2, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do MPOG de 16 de setembro de 2009, conforme ANEXO VI - MODELO 
DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

d) Carteira de identidade ou outro documento equivalente; 
e) Contrato Social ou última alteração social consolidada; 
f) Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nem possuírem quaisquer 
dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração na fase 
de Credenciamento, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para 
a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, 
estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 
da referida Lei Complementar, conforme ANEXO VIII - MODELO DE 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

g) A declaração acima exigida deverá apresentada como condição de participação na 
qualidade de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, a fim de 
viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei Complementar nº 
123/2006. 

 
9.3.3 O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á ATRAVÉS DE CREDENCIAL, PROCURAÇÃO SIMPLES, 

OU DOCUMENTO QUE COMPROVE OS NECESSÁRIOS PODERES PARA FORMULAR 
OFERTAS E LANCES DE PREÇOS, E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS 
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PERTINENTES AO CERTAME, EM NOME DO PROPONENTE, ACOMPANHADO DO ATO 
CONSTITUTIVO. (ANEXO VII - MODELO DE PROCURAÇÃO); 

9.3.4 Somente poderão usar da palavra, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas estes 
representantes credenciados, além dos membros da Comissão Permanente de Licitação; 

9.3.5 Somente será credenciado um representante para cada licitante, com poderes legais para 
representá-la; 

9.3.6 Outro representante não credenciado junto ao CREA-MG poderá participar da reunião como 
ouvinte, não lhe sendo permitido rubricar ou assinar documentos ou fazer qualquer 
observação em ata; 

9.3.7 Concluído o recebimento dos envelopes, proceder-se-á à abertura dos mesmos, em três 
fases. 

 
9.3.7.1 A primeira fase consistirá na abertura do ENVELOPE N.º 1. 
 
a) A Documentação será verificada pela Comissão Permanente de Licitação, que os 

rubricará juntamente com os representantes das licitantes, ficando à disposição dos 
interessados para exame e eventual manifestação. 

b) A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá interromper a 
sessão pública para julgamento dos documentos de habilitação e, após o 
julgamento, divulgar seu resultado nessa mesma sessão. Neste caso, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá dar continuidade aos trabalhos, passando para a 
segunda fase do procedimento, desde que todas as licitantes expressem 
desistência de recursos, renunciando assim ao direito de impugnar o resultado da 
habilitação. 

c) Caso a Comissão Permanente de Licitação decida não divulgar o resultado nessa 
mesma sessão, ela será encerrada, sendo os licitantes intimados posteriormente da 
decisão, através de publicação no D.O.U., salvo hipótese de comunicação direta, 
com comprovação de recebimento ou em Ata com assinatura de todas as licitantes 
participantes. 
 

9.3.7.2 Os ENVELOPES N.º 2 e 3, contendo a PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA 
COMERCIAL, serão rubricados em sua parte externa pelos representantes das 
licitantes; 

9.3.7.3 A segunda fase consistirá na abertura do ENVELOPE N.º 2, contendo as 
PROPOSTAS TÉCNICAS. 

 
a) Após a abertura dos Envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e decorrido 

o prazo estipulado no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei n.º 8.666/93, ou ainda 
transcorrido este, sem interposição de recursos, ou havendo desistência expressa 
de todos os licitantes relativamente ao prazo recursal, passar-se-á, então, à 
abertura dos Envelopes "PROPOSTA TÉCNICA"; 

b) A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada devidamente assinada pelo 
proponente, sem emendas, entrelinhas e/ou borrões que possam prejudicar sua 
compreensão e autenticidade. A proposta deverá obrigatoriamente seguir o disposto 
no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (requisitos técnicos e critério de 
classificação das propostas técnica e preço); 

c) Deverão ser apresentados todos os quadros listados no ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA; 

d) Os critérios de julgamento das PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL seguirão o 
estabelecido no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO III - PROPOSTA 
COMERCIAL; 

e) Ao encerramento de qualquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para 
assentamento de fatos relevantes que ocorrerem, a qual deverá ser assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 
credenciados das licitantes presentes; 

f) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições 
estabelecidas nesta CONCORRÊNCIA, às Condições Especiais mínimas exigidas, 
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aos demais itens deste Edital, ou forem elaboradas com reservas, 
condicionamentos e excepcionalidades ou comprovadamente inexequíveis; 

g) Em caso de empate, será feito o sorteio previsto no Parágrafo 2º, do artigo 45, da 
Lei 8.666/93, independentemente da presença dos licitantes ou seus prepostos, 
após convocados; 

h) Será considerado vencedor o licitante que alcançar a maior nota de Avaliação Final; 
i) Para a análise e julgamento (pontuação) da documentação relativa à Proposta 

Técnica apresentada pelas empresas licitantes, será formada Comissão Especial 
de Avaliação e Análise a ser designada por portaria que terá amplos poderes para 
o feito. 
 

9.3.8 Avaliação das Propostas 
 

9.3.8.1 Para avaliação das propostas de técnica e preço serão atribuídos: 
 
a) Índice Técnico – IT: Obtido através da divisão da Pontuação Técnica (PT) da 

proposta em exame pela que obteve Maior Pontuação Técnica (MPT) entre as 

propostas habilitadas, conforme fórmula a seguir, utilizando-se duas casas decimais 
e desprezando-se a fração remanescente: 

 
b) Índice de Preço – IP: Calculado dividindo-se o Menor Preço Global Proposto (MPP) 

pelo Preço Global da Proposta em exame (PP), mediante fórmula a seguir, 
utilizando-se duas casas decimais e desprezando-se a fração remanescente: 

 
c) Avaliação Final – AF: Com base nos Índices Técnico (IT) e de Preço (IP) apurados, 

será atribuída Avaliação Final (AF) de cada LICITANTE com base na seguinte 
fórmula: 

 

 
 

Será considerado vencedor o LICITANTE que alcançar a maior nota de Avaliação Final. 
 
 
10 VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 
10.1 As propostas deverão ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação, conforme 

§ 3º, do art. 64, da Lei n.º: 8.666/93. 
 
 
11 PREÇOS 

 
11.1 Os preços deverão ser ofertados em moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e 

indiretos julgados necessários pela proponente, assim como previsão de custos referentes à data base 
de mão de obra envolvida no Contrato, e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como 
encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e outros; 
 

11.2 Em caso de divergências entre os preços unitário e total, prevalecerá o preço unitário, da mesma forma 
que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico; 
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11.3 A contratada será exclusivamente responsável pelos encargos sociais e trabalhistas devidos ao 
pessoal envolvido no fornecimento. 

 
 
12 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
12.1 O CREA-MG fará o acompanhamento dos serviços objeto deste Certame através da Comissão 

Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato, 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 CREA-MG ou terceiros; 

 
12.2 A Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato estará à disposição da CONTRATADA para 

fornecer informações, necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados; 
 

12.3 A Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato terá acesso a todos os locais onde os serviços 
se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do contrato, que se destinem a acautelar 
e preservar todo e, qualquer direito do CREA-MG, devendo: 

 
12.3.1 Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições 

estabelecidas; 
12.3.2 Solicitar a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada 

inconveniente; 
12.3.3 Proceder à verificação e à aprovação dos documentos de medição dos serviços objeto do 

Contrato, encaminhados pela CONTRATADA; 
12.3.4 Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de 

exigências da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO amparadas em disposições contidas no 
Contrato, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à 
CONTRATADA; 

12.3.5 Instruir a CONTRATADA quanto à prioridade dos serviços a serem executados; 
12.3.6 Emitir o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO"; 
12.3.7 Exigir que os responsáveis pela execução do objeto observem as exigências legais sobre a 

documentação e procedimentos necessários; 
12.3.8 Emitir relatório que demonstre que a fiscalização procede à rigorosa medição das etapas já 

concluídas, para liberação de pagamentos de medições / parcelas, de modo a evitar 
pagamentos antecipados ou discrepâncias entre os serviços medidos e pagos; 

 
12.3.9 Decidir acerca das questões que se apresentarem, durante a execução dos serviços; 

 
12.3.10 O CREA-MG, através da Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato, 

reserva-se no direito de exercer durante todo o período contratual uma rígida e 
constante Fiscalização sobre os serviços, inclusive quanto ao pessoal da 
CONTRATADA no que se refere a seu comportamento, capacitação e 
apresentação. 

 
 
13 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
13.1 O pagamento pela efetiva prestação dos serviços será realizado pelo CREA-MG, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, consideradas as condições estabelecidas no ANEXO XIII – MINUTA DE 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e no ANEXO I – TERMO DE REFEÊNCIA deste Edital. 
Serão feitas medições mensais dos serviços, submetidas à aprovação da Departamento de 
Planejamento, Gestão e Tecnologia do CREA-MG, de acordo com o relatório de medição. Todos os 
serviços considerados não conformes deverão ser prontamente refeitos pela empresa CONTRATADA, 
sem qualquer ônus para o CREA-MG. 
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13.1.1 A nota deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma. 
13.1.2 O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto ao INSS (CND 

Federal, Estadual e Municipal), à Justiça do Trabalho (CNDT) e junto ao FGTS (CRS), 
conforme instrução da Receita Federal do Brasil. 

13.1.3 O pagamento está condicionado à apresentação dos relatórios/medições elaborados com a 
observância do Termo de Referência. 

13.1.4 A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos 
Relatórios/Medições, não sendo objeto de medição serviços não aceitos pela fiscalização do 
contrato. 

 
13.2 O pagamento será processado em parcelas mensais, conforme medições realizadas pela 

CONTRATADA, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa dos serviços realizados e 
“ACEITE” da Nota Fiscal pelo CREA-MG, consideradas as condições estabelecidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA e no contrato. 

 
13.2.1 A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios da sua 

realização e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato para a necessária verificação. 
13.2.2 O pagamento será processado MENSALMENTE, de acordo com a comprovação do serviço 

realizado, com a emissão de relatório e a anuência da Fiscalização do Contrato, mediante a 
apresentação das notas fiscais discriminativas, no prazo de até 20 (VINTE) DIAS 
CORRIDOS, contados da data do recebimento e aceite do objeto contratado e/ou relatórios, 
pelo setor requisitante. 

13.2.3 O Departamento de Planejamento, Gestão e Tecnologia disporá de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS 
após a apresentação da Nota Fiscal para o "aceite" dos serviços. Caso seja detectado 
qualquer erro, vício, defeito ou qualquer divergência, o serviço não será aceito, ficando a 
cargo do fornecedor a sua correção ou reposição, sendo sustado o pagamento. 

13.2.3 O pagamento da última fatura está condicionado a: 
 

13.2.3.1 Aprovação de todos os relatórios. 
13.2.3.2 Devolução dos Crachás pela equipe. (Se tiverem sido fornecidos) 
13.2.3.3 Assinatura do Termo de Encerramento. 

 
13.3 Após o “aceite” dos serviços/produtos por parte setor requisitante do CREA-MG, o pagamento será 

processado mediante a apresentação das notas fiscais discriminativas, devidamente atestadas, dentro 
do prazo previsto, contados da data do recebimento e “aceite” da nota fiscal, pelo setor requisitante. 
Caso seja detectado qualquer problema na Nota Fiscal, a mesma será devolvida, ficando a cargo do 
fiscal do contrato solicitar a sua correção ou reposição. 

 
13.3.1 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue ao Departamento de Planejamento, Gestão e 

Tecnologia, com antecedência mínima de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS do vencimento, para que 
haja tempo hábil no processamento do pagamento, conforme prescreve o item 4.9.1.1. da IS-
SAF-01-A-2011. 

13.3.2 Caso sejam constatados, pelo CREA-MG, erros, falhas ou divergências nos documentos 
referidos nesta Cláusula, o prazo para o pagamento só será contado a partir da data de 
reapresentação, pela CONTRATADA, das notas fiscais e faturas ou notas fiscais-faturas, 
devidamente retificadas, sem atualização monetária, não incidindo qualquer acréscimo sobre 
os valores faturados. 

13.3.3 Constatadas pelo CREA-MG quaisquer irregularidades em faturas já pagas, este efetuará a 
glosa e optará entre o desconto desse valor no próximo pagamento ou notificará a 
CONTRATADA para recolhimento no prazo máximo de 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, contados 
da data do recebimento da notificação. 

13.3.4 As Notas Fiscais da CONTRATADA deverão conter os valores unitários e descrições 
idênticas às estipuladas no ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, conforme estipulado 
na planilha apresentadas no processo licitatório, prevalecendo para efeitos de pagamento o 
critério de arredondamento universal quando da ocorrência de frações de centavos. 

13.3.5 As faturas deverão ser encaminhadas para: 
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CREA-MG 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA CREA-MG 
AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 3º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO 
CEP: 30.170-917, EM BELO HORIZONTE/MG 

 
13.3.6 Na fatura deverá constar o número do Contrato a ser assinado entre as partes. 
13.3.7 O CREA-MG efetuará o pagamento por meio de depósito bancário, na conta da licitante 

vencedora. 
 

Banco _________ 
Agência ________ 
Conta __________ 

 
13.3.8 Desde que as notas fiscais e os documentos que as acompanham estejam em conformidade 

com o CONTRATO e com as instruções administrativas adicionais transmitidas pelo FISCAL 
DO CONTRATO, o CREA-MG efetuará o pagamento através de estabelecimentos bancários, 
após aprovação efetiva da prestação dos serviços. 

13.3.9 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

13.3.10 A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou 
indenizações devidas pelo contratado. 

 
13.4 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CREA-

MG, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, cuja apuração se fará desde a 
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, a incidir MULTA de 2% (dois por cento) sobre 
o valor da parcela do mês de atraso e JUROS DE MORA, que serão calculados à taxa de 1% (um por 
cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de compensação financeira. 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual. 
EM = Encargos moratórios. 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP= Valor das parcelas em atraso. 

 
 
14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, 

bem como o atraso no início da prestação dos serviços e a inexecução parcial ou total do contrato, 
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes 
sanções pela CONTRATANTE: 

 
14.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
14.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado, ocorrendo recusa injustificada 

da licitante vencedora em assinar o Contrato; 
14.1.3 Rescisão unilateral do contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização 

à CONTRATANTE por perdas e danos; 
14.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar com o CREA-MG; 
14.1.5 Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante; 
14.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no 

prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
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14.2 A multa será aplicada à razão de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso na execução do 
contrato; 
 

14.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato; 
 

14.4 As sanções previstas no item 15.1 desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente com a pena 
de multa, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 

14.5 No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa; 
 

14.6 O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos pelo CREA-MG e, caso não sejam 
suficientes, a diferença será cobrada na forma da legislação em vigor; 
 

14.7 As penalidades de advertência e de multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela Fiscalização do Contrato e/ou Gerência de Licitações, Contratos e Convênios do CREA -
MG; 
 

14.8 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste Edital; 
 

14.9 As multas e outras sanções administrativas só poderão ser relevadas motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado, expedido pela autoridade 
competente do CREA -MG. 

 
 
15 VISISTA TÉCNICA 
 
15.1 Apesar de não ser obrigatória a realização de visita técnica nas instalações e equipamentos, 

recomenda-se que a licitante a efetue, a fim de que tome conhecimento do local onde serão prestados 
os serviços, bem como das condições técnicas em que os equipamentos se encontram. 

 
15.2 Caso não realize a visita técnica, não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento de 

qualquer elemento, incompreensão ou dúvidas e outras questões que possam provocar empecilhos, 
atrasos ou paralisações na execução dos serviços e que poderiam ter sido observados na vistoria, 
referentes aos serviços licitados. 

 
15.3 Antes de apresentar sua proposta, a licitante poderá agendar visita técnica, ATÉ 3 (TRÊS) DIAS 

ÚTEIS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME, ao local da prestação de serviço, no seguinte 
endereço: Edifício Sede do CREA-MG, situado na Av. Álvares Cabral, n.º: 1.600, Bairro: Santo 
Agostinho, Belo Horizonte/MG, demonstrando que a empresa visitou os seguintes Departamentos: 
Planejamento, Gestão e Tecnologia incluindo Obras, Registro, Acervo, Atendimento, Técnica e Divisão 
de Fiscalização, para ter acesso a relatórios de trabalho, bem como aos sistemas de gestão (SITAC, 
Implanta, TOTVS e Sistema de Gestão Estratégica). 

 
15.3.1 A visita técnica deverá ser realizada pelo REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

devidamente credenciado para tanto, através de procuração e documentação que comprove 
a legitimidade dos poderes outorgados.  

15.3.2 A visita será acompanhada/guiada pelos gestores do Departamento de Planejamento, Gestão 
e Tecnologia, Atendimento, Registro, Acervo e Técnica, Fiscalização, para que o visitante 
conheça os níveis e condições em que os trabalhos ligados à gestão se encontram 
desenvolvidos, sejam eles físicos, tecnológicos e humanos, que objetivamente impactem nos 
trabalhos a serem implementados. 

15.3.3 A visita se iniciará no departamento de Planejamento, Gestão e Tecnologia onde será 
apresentado de forma dinâmica e interativa um relatório que descreve de forma ampla os 
produtos dos projetos concluídos e em andamento; 

15.3.4 Roteiro da Visita: Apresentar o Plano Institucional 2021-2023 do CONFEA e o Relatório de 
Gestão do CREA-MG 2021 como entregas globais assim como os TAP’s dos Projetos 
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Estratégicos e o documento que apresenta o Planejamento Estratégico 2021 com as 
Diretrizes Estratégicas, Mapa Estratégico desdobrado em Indicadores de Desempenho com 
suas respectivas métricas estabelecidas. 

15.3.5 Em seguida a visita continuará no departamento de Atendimento, Registro, Acervo e Técnica 
onde será apresentado de forma dinâmica e interativa um relatório que descreve de forma 
ampla as evoluções do ponto de vista de atendimento e as necessidades de avanço 
necessárias para o próximo ciclo de gestão; 

15.3.6 Roteiro da Visita: Apresentar os TAP’s dos Projetos Estratégicos e os Indicadores de 
Desempenho com suas respectivas análises críticas e ações estabelecidas.  

15.3.7 Por fim, a visita será no departamento de Fiscalização onde será apresentado de forma 
dinâmica e interativa um relatório que descreve de forma ampla as evoluções sobre a ótica da 
fiscalização e as necessidades de melhorias necessárias para o próximo ciclo de gestão. 

 
15.3.8 Roteiro da Visita: Apresentar os TAP’s dos Projetos Estratégicos e os Indicadores de 

Desempenho com ruas respectivas análises críticas e ações estabelecidas. 
 
15.4 O CREA-MG fornecerá a declaração de realização da visita técnica ao final da visita.  
 
15.5 Essa visita deverá ser previamente agendada nos contatos abaixo elencados, ocorrerá em dias úteis 

de segunda a sexta – feira das 9:00 às 12:00 e 14:00 As 17:00, e será no endereço a seguir: 
 

CREA – MG 
Endereço: Avenida Álvares Cabral, nº 1600, 9º andar. Presidência 
CEP: 30170-917 – Belo Horizonte MG  
Contato: ANA RAFAELLA 
Telefone: (31) 3299-8707 
E-mail: rafaella.rocha@crea-mg.org.br 

 
15.6 O interessado deverá credenciar um representante junto ao CREA-MG.  
 
15.7 Todas as Licitantes que comparecerem à visita técnica receberão o Certificado de Visita Técnica, 

DEVIDAMENTE ASSINADO pelo CREA-MG, que será entregue pelo Departamento de Planejamento 
Gestão e Tecnologia, e que deverá constar da documentação de Qualificação Técnica. As proponentes 
que optarem pela não realização da Visita Técnica deverão emitir um termo de responsabilidade pela 
não realização da Visita Técnica, esse deverá constar da documentação de Qualificação Técnica. 

 
 
16 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1 Inexistindo manifestação recursal, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente procedimento licitatório. 
 

16.2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento 
licitatório. 

 
 
17 DO CONTRATO 

 
17.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado 

para firmar o TERMO DE CONTRATO ou instrumento equivalente, nos termos da proposta aceita. 
 
17.2 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 03 

(TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar do recebimento da comunicação para tal, através de correio eletrônico. 
 
17.3 SÃO CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
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17.3.1 Para a assinatura do Contrato, a empresa Licitante vencedora deverá comprovar as 
seguintes informações: 

 
17.3.2 Nome completo, telefone, e-mail do Encarregado (art. 41 da LGPD); 
17.3.3 Todo o conjunto de dados pessoais decorrentes da execução do Contrato em epígrafe 

entabulado entre as Partes e que estejam sob seu controle e/ou guarda, apresentando ainda: 
 
a) Finalidade dos dados pessoais coletados; 
 
b) Tempo de utilização e armazenamento dos dados; 
 
c) Medidas de segurança adotada no armazenamento dos dados; 
 
d) Informações sobre os tratamentos realizados; 
 
17.3.4 Quais as regras de boas práticas e de governança implantadas pela empresa; 
17.3.5 O status do processo de adequação da empresa. 

 
17.3.6 Apresentação de COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO que demonstre que a CONTRATADA 

possui em seu quadro de pessoal os profissionais listados no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

17.3.7 A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante poderá ser feita por meio de 
cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços; 

17.3.8 Os profissionais indicados pela licitante deverão participar dos serviços objeto da licitação, 
admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, que 
deverão comprovar sua capacitação através de certificados, diplomas, currículos, e demais 
documentos necessários para tanto, desde que aprovada pela Equipe Multidisciplinar de 
Fiscalização do CREA-MG; 

 
17.4 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para o início da prestação do serviço, decorrente desta 

licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada; 
 

17.5 Caso o vencedor da licitação não faça a comprovação da documentação prevista, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, poderá ser 
convocado outro licitante, para, após a reabertura da sessão pública, conforme as regras previstas no 
presente edital, e o atendimento das demais exigências deste Edital, assinar o contrato, sem prejuízo 
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais; 
 

17.6 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar o contrato, 
sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a 
aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar o contrato. 

 
 
18 DA SEGURANÇA E SIGILO DAS INFORMAÇÕES 
 
18.1 Toda informação referente ao CREA-MG que a CONTRATADA e seus prepostos vierem a tomar 

conhecimento por necessidade de execução dos serviços ora contratados não poderá, sob nenhuma 
hipótese, ser divulgada a terceiros sem expressa autorização deste Conselho. Sendo assim, a 
CONTRATADA deverá manter total segurança e sigilo das informações a respeito dos serviços que 
tiverem acesso; 

 
18.2 A CONTRATADA obriga-se a tratar como "segredos comerciais e confidenciais" quaisquer 

informações, dados, processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e 
modelos relativos aos serviços ora contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros; 
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18.3 A CONTRATADA deverá assinar, por ocasião da assinatura do contrato, Termo de Compromisso de 
Manutenção de Sigilo; 

 
18.4 A CONTRATADA será expressamente responsabilizada pela manutenção de sigilo absoluto sobre 

todos os dados e informações, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que 
venha a ter conhecimento durante a realização do Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, 
divulgar, reproduzir ou utilizar, sob as penas da Lei, independentemente da classificação de sigilo 
conferida pelo CREA-MG a tais documentos; 

 
18.5 Caso se verifique a quebra de sigilo das informações, serão aplicadas à CONTRATADA as sanções 

previstas na Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais. 
 
 
19 DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:  
19.1.1 O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com os arts. 7º e 11º da Lei 13.709/2018 

para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;  
19.1.2 O tratamento esteja limitado às finalidades e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja 

o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por 
determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD);  

19.1.3 Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do 
serviço, essa será realizada mediante prévia aprovação da CONTRATANTE, 
responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos 
casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados apenas 
poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados no CONTRATO ORIGINAL e, 
em nenhuma hipótese, poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades;  

19.1.4 Os sistemas operacionais utilizados para o armazenamento dos dados pessoais coletados 
deverão seguir um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que 
regulamentam a utilização da tecnologia da informação e comunicação no Governo Federal;  

19.1.5 Os dados obtidos em virtude do CONTRATO ORIGINAL serão armazenados em banco de 
dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso 
(log) e de adequado controle de acesso e com transparente identificação do perfil dos 
usuários, como forma de garantir a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a 
qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com 
terceiros; e  

19.1.6 Encerrada a vigência do CONTRATO ORIGINAL ou não mais havendo a necessidade de 
utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 
tratamento dos dados pessoais disponibilizados pela CONTRATANTE e, em no máximo 30 
(trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará 
completamente os dados pessoais e todas as suas cópias porventura existentes (seja em 
formato digital ou físico), salvo se a CONTRATADA tiver que manter os dados para 
cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese prevista na LGPD.  

 
19.2 A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições 

acordadas nesta subcláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da CONTRATANTE, cujos 
princípios deverão ser aplicados ao tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.  

 
19.3 O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados 

pessoais ou segredos de negócio da CONTRATANTE implicará, para a CONTRATADA e para os seus 
prepostos - devida e formalmente instruídos neste sentido -, o mais absoluto dever de sigilo, no curso 
do presente Contrato e pelo prazo de até 10 (DEZ) ANOS contados do seu termo final.  

 
19.4 A CONTRATADA cooperará com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigações referentes ao 

exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas demais leis e regulamentos de proteção de 
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dados em vigor, bem como no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, 
Ministério Público e Órgãos de Controle.  

 
19.5 A CONTRATADA deverá informar imediatamente à CONTRATANTE ao receber solicitação do titular a 

respeito dos dados pessoais e responder qualquer solicitação no que tange a dados pessoais do 
solicitante nas instruções documentadas da CONTRATANTE ou conforme exigido pela LGPD ou pelas 
leis e regulamentos de proteção de dados em vigor.  
 

19.6 O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado da CONTRATANTE no 
prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) HORAS da ocorrência de qualquer incidente que implique em 
violação ou risco de violação de dados pessoais, para que esse possa adotar as providências devidas.  

 
19.7 A critério do Encarregado da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na 

elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco 
inerente dos serviços objeto do CONTRATO ORIGINAL no tocante a dados pessoais.  

 
19.8 Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção III, 

Capítulo VI da LGPD. 
 
 
20 CONDIÇÕES GERAIS 
 
20.1 Não será considerada qualquer opção ou alternativa que não esteja explicitada neste Edital; 

 
20.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições estabelecidas nesta 

CONCORRÊNCIA, às Condições Especiais mínimas exigidas, aos demais itens deste Edital, ou forem 
elaboradas com reservas, condicionamentos e excepcionalidades ou comprovadamente inexequíveis; 
 

20.3 Não será classificado o licitante que tenha sido declarado inidôneo pelo CREA de qualquer das 
unidades da Federação, ou por qualquer órgão público da Administração direta ou indireta, ou ainda, 
que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com o CREA-MG; 
 

20.4 O CREA-MG poderá reduzir ou ampliar o objeto desta licitação, na vigência do contrato ou da validade 
da proposta, hipótese em que se fará o ajuste correspondente e proporcional ao seu preço, mantidas 
as condições gerais do contrato ou da proposta como foi formulada, respeitados os limites e forma 
estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93; 
 

20.5 Os prazos estabelecidos no presente Edital, bem como nas respectivas propostas, sempre iniciam e 
terminam em dia de expediente no CREA-MG, prorrogando-se para o primeiro dia útil, quando 
recaírem em dia que não houver expediente, e serão sempre considerados dias corridos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário; 
 

20.6 É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover, em qualquer fase da Licitação, diligência 
destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, caso em que poderão ser suspensos 
os procedimentos licitatórios até a realização da diligência. É vedada a inclusão de documento ou 
informação que deveria ter sido anteriormente apresentado; 
 

20.7 O CREA-MG se reserva o direito de reduzir, transferir, revogar, anular, adiar ou suspender a presente 
licitação, no total ou parte, na forma prevista na Lei no 8.666/93; 
 

20.8 O CREA-MG não considerará qualquer alegação da proponente no que diz respeito a omissão, 
incompreensão ou incorreta interpretação deste Edital ou de seus anexos; 
 

20.9 Os dados fornecidos às proponentes para informações e preparo das propostas não excluem sua total 
responsabilidade, ficando a seu critério efetuar averiguações próprias, no sentido de cientificar-se das 
condições que poderão afetar o custo do fornecimento dos materiais e/ou serviços; 
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20.10 As licitantes são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e legitimidade das informações 
constantes dos documentos apresentados pelas mesmas; 
 

20.11 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, podendo ser impugnado por irregularidade na 
aplicação das disposições legais. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação o 
licitante que, tendo-os aceitado sem objeção, venha a apontar, depois do prazo legal, falhas ou 
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 
 

20.12 A administração poderá, a qualquer momento, pronunciar a existência de vício no edital, sendo-lhe 
lícito promover a invalidação parcial ou total, conforme o vício verificado; 
 

20.13 Recursos, bem como as contrarrazões, quanto aos atos da Administração, decorrentes da aplicação da 
Lei 8.666/93, neste processo licitatório, deverão ser apresentados por escrito e endereçados à 
Comissão Permanente de Licitação do CREA-MG, no horário de 08h00min às 12h00min e 13h00min 
às 17h00min, no seguinte endereço: 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CREA-MG  
CONCORRÊNCIA N.º: 001/2022 
AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 4º ANDAR, BAIRRO SANTO AGOSTINHO CEP: 30170-
917 – BELO HORIZONTE-MG 
FONE: (31) 3299- 8986 / (31) 3299-8287 / FAX: (31) 3299-8964 

 
20.14 Todo e qualquer ônus referente a direito de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos 

comerciais e outros de direito de terceiros, bem como a responsabilidade por violação dos mesmos, 
suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá 
responder pelos mesmos e defender a CONTRATANTE, em juízo ou fora dele, contra reclamações 
relacionadas com o assunto. 

 
20.15 A CPL, no interesse da ADMINISTRAÇÃO, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura 
da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 

20.16 Nos julgamentos, a CPL poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 

 
20.17 Em razão da natureza jurídica de entidade autárquica federal do CRE-MG, a Justiça Federal - Seção 

Judiciária de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas é competente para conhecer e julgar as questões 
judiciais decorrentes desta CONCORRÊNCIA. 

 
 
21 DA DURAÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTAMENTO DO PREÇO 
 
21.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. Após o período de 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura da Ordem de Serviço/Compra, poderá haver reajuste dos preços tendo como base o índice 
IPC-A (IBGE) acumulado nos últimos 12 meses, com referência no 4º (QUARTO) mês anterior ao 
vencimento, ou na falta ou extinção deste, pelo índice permitido por lei vigente na época do reajuste, 
para efeito de correção do valor. 

 
 
22 DA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO OBJETO 
 
22.1 Adotou-se o critério de julgamento por preço global (lote único), por não haver no objeto a ser licitado, 

viabilidade técnica na divisão em itens, pelas razões elencadas abaixo: 
 

22.1.1 A gestão e implementação das metodologias, métricas e processos aplicados em monitorar e 
gerenciar o desempenho das atividades de negócio do Conselho Regional de Engenharia e 
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Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG, não deve ser parcelada por ser tecnicamente 
inviável uma vez que há uma unicidade, sincronia e interdependência de todos as etapas que 
historicamente já iniciaram com assertividade dentro deste conceito desde 2018 e que 
também evoluirão conjuntamente evitando a redução de conflitos de implementação; 

22.1.2 É economicamente inviável dividir a gestão e implementação das metodologias, métricas e 
processos aplicados para monitorar e gerenciar o desempenho das atividades de negócio do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG devido perda 
de escala ao dividir a solução, aumento das horas aplicadas e aumento do tempo de 
implantação; 

22.1.3 Minimização do risco de interrupção dos serviços prestados no âmbito da gestão e 
implementação das metodologias, métricas e processos aplicados em monitorar e gerenciar o 
desempenho das atividades de negócio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais – CREA-MG, uma vez que o gerenciamento das etapas de implantação não 
sofrerá riscos de conflitos de agendamento e disponibilidade das equipes externas de 
diferentes organizações atuando no projeto. 

 
 
23 GARANTIA 
 
23.1 Será exigido que a CONTRATADA apresente ao CREA-MG, em até 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, da 

assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (CINCO POR 
CENTO) do valor constante da proposta comercial, mediante uma das seguintes modalidades: 

 
23.1.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 
23.1.1.1 No caso de prestação da garantia na modalidade de caução em dinheiro, a empresa 

vencedora do certame poderá efetuar pagamento de boleto bancário emitido pelo 
CREA-MG. 

 
23.1.2 Seguro-garantia. 
23.1.3 Fiança-bancária. 

 
23.2 A garantia deverá ser mantida durante toda a execução do contrato. 
 
23.3 No caso de alteração do valor contratado, por acréscimo ou supressão, a garantia deverá ser 

atualizada, a fim de manter o percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 
 
23.4 No caso de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia será executada para 

ressarcimento ao CREA-MG dos valores das multas e indenizações a ela devidos, sujeitando-se, 
ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei 8.666/1993. 

 
23.5 A garantia, ou seu saldo, somente será restituída à empresa CONTRATA após o recebimento definitivo 

do objeto do presente certame. 
 
23.6 Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis e obedecendo o princípio do contraditório, o 

CREA-MG recorrerá à garantia citada a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhes sejam causados pela 
CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o 
valor da garantia no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS após sua notificação. 

 
 
24 ANEXOS 

 
ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
ANEXO III: MODELO PROPOSTA COMERCIAL;;  
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ANEXO IV: MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 
ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
ANEXO VI: MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 
ANEXO VII: MODELO DE PROCURAÇÃO;  
ANEXO VIII: MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE; 
ANEXO IX: MODELO DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA; 
ANEXO X: MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
ANEXO XI: MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 
ANEXO XII: TABELA DE PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
ANEXO XIII: MINUTA DE CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 01 de junho de 2022 
 
 

Douglas Lima Daniel 
Presidente da CEL 
Portaria 055/2021 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Este Termo de Referência tem como objetivos: 
1.1.1 Caracterizar o objeto a ser contratado de acordo com o Estudo Técnico Preliminar; 
1.1.2 Estabelecer o método de planejamento de execução das atividades prevista no objeto 

especificado; 
1.1.3 Estabelecer o nível de qualidade desejado para os produtos e serviços entregues pela 

CONTRATADA; 
1.1.4 Estabelecer os critérios de medição para os serviços que serão desenvolvidos durante a 

vigência do CONTRATO de prestação de serviços; 
1.1.5 Estabelecer os critérios de entrega, pagamento e demais condições a serem observadas 

durante a vigência do CONTRATO de prestação de serviços. 
2 OBJETO 

2.1.1 Constitui objeto da presente concorrência, tipo técnica e preço, a contratação de 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS, MÉTRICAS E 
PROCESSOS EM MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO DAS 
ATIVIDADES DE NEGÓCIO do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Minas Gerais – CREA-MG, conforme o Estudo Técnico Preliminar; 

2.1.2 Os serviços prestados serão distribuídos de acordo com as seguintes etapas: 
2.1.2.1 Formulação Estratégica 

 
a) Aplicação da metodologia do Business Model Generation (BMG): 

 
1. Horas Previstas: 1.634 (hum mil, seiscentas e trinta e quatro) horas; 

 
2. Atividades a serem desenvolvidas: 

 
I. Gestão da Inovação; 

 
II. Identificação dos diversos perfis de clientes; 

 
III. Criação/revisão da proposta de valor; 

 
IV. Encaixe da proposta de valor a cada perfil de cliente; 

 
 

V. Realização da modelagem do negócio; 
 

VI. Desenvolver a estratégia de comunicação fundamentada nos princípios 
estabelecidos através da modelagem do negócio. 

 
b) Aplicação da metodologia do Project Management Body of Knowledge (PMBOK): 

 
1. Horas Previstas: 2.724 (duas mil, setecentos e vinte e quatro) horas; 

 
2. Atividades a serem desenvolvidas: 

 
I. Desdobramento da estratégia em iniciativas; 

 
II. Aplicação de técnicas para análise de viabilidade de projetos;  

 
III. Desdobramento da documentação de planejamento do projeto – Termo de 

Abertura do Projeto – TAP e Estrutura analítica do Projeto-EAP;  
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IV. Acompanhamento da execução do projeto. 
2.1.2.2 Gestão dos Processos de Negócio 

 
a) Aplicação da metodologia do Balanced Scorecard (BSC): 

 
1. Horas Previstas: 2.506 (duas mil, quinhentas e seis) horas; 

 
2. Atividades a serem desenvolvidas: 

 
I. Desdobramento da estratégia em objetivos específicos; 

 
II. Desdobramento dos objetivos em indicadores de desempenho; 

 
III. Estabelecer metas para cada indicador; 

 
IV. Especificação das métricas de cálculo para cada indicador; 

 
V. Acompanhamento periódico com registro de análise crítica do resultado. 

 
b) Aplicação da metodologia Business Process Model and Notation (BPMN):  

 
1. Horas Previstas: 4.031 (quatro mil e trinta e uma) horas; 

 
2. Atividades a serem desenvolvidas: 

 
I. Mapeamento dos processos de negócio; 

 
II. Identificação e alinhamento sobre oportunidades de melhorias; 

 
III. Modelagem dos processos. 

3 Dotação Orçamentária 
 

3.1 As despesas oriundas do presente certame correrão à Conta Contábil nº 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - 
Serviço de Assessoria e Consultoria e Centro de Custo 1.02 – Estratégia, conforme especificado no 
orçamento por programa.  

4 Justificativa 
 
O CREA-MG adotou, a partir de 2006, um modelo de gestão baseado em Planejamento Estratégico, 
buscando alinhá-lo ao modelo definido pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - 
CONFEA para todo o sistema profissional. Em dezembro de 2009, aderiu ao Programa Nacional de 
Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, com objetivo de alcançar os critérios de excelência 
na gestão, preconizados pelo Prêmio Nacional da Gestão Pública – PQGF, com foco em resultados 
organizacionais. 
 
Em dezembro de 2010, já como resultado da implantação dos planos de ação propostos no Plano de 
Melhoria da Gestão – PMG do Programa GesPública, foi realizado o Seminário de Revisão da 
Formulação Estratégica, que teve como principal produto o Mapa Estratégico do CREA-MG, 
posteriormente revisado durantes as reformulações estratégicas. 
 
No período 2012 a 2017 o CREA-MG implantou a cultura de gestão para resultados, com a criação da 
Superintendência de Planejamento e Gestão e da Gerência de Planejamento; treinou todos os 
gestores em introdução ao planejamento e gestão estratégica, gestão de projetos e gestão de 
processos; implantou o software de gestão estratégica GPWeb e o software de modelagem de 
processos de negócios Bizagi como ferramentas de apoio; adotou o planejamento estratégico contínuo, 
com revisões trienais, tendo como base a reformulação estratégica no início da gestão e, 
posteriormente, o acompanhamento de sua execução através da gestão estratégica. A Gestão para 
Resultados possibilitou medir, com critérios objetivos, o avanço do Plano de Gestão e o atingimento 
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dos objetivos estabelecidos, bem como divulgar os resultados, produtos e benefícios para todos os 
públicos do Conselho, de forma transparente e responsável. 
 
O apoio técnico obtido por meio do contrato de consultoria firmado nesse período potencializou a força 
de trabalho das equipes internas e forneceu apoio e conhecimento técnico especializado para o 
desenvolvimento de temas específicos. 
 
De 2018 em diante o planejamento estratégico evoluiu sua metodologia com a aplicação de métricas, 
processos e sistemas usados para monitorar e gerenciar o desempenho deste Conselho, sendo 
composto por um conjunto de aplicações que forneceram funcionalidades para suportar os gestores, 
tais como o desenho e desenvolvimento dos modelos de negócios; facilidade de uso em operação, 
desenvolvimento e administração; análise do modelo de negócios (gestão de projetos, gestão de 
riscos); integração e automação; suporte a multiusuário / controle de versão e extensibilidade; 
metodologia e uso; desempenho e escalabilidade; suporte para modelo vertical e horizontal entre 
setores. 
 
Importante destacar que neste contexto, os serviços a serem contratados considera a continuidade do 
processo de gestão aplicando-se evoluções e melhorias das metodologias já implantadas.  

5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1 Formulação Estratégica 

5.1.1 Aplicação da metodologia do Business Model Generation (BMG): 
5.1.1.1 Descrição das entregas para cada atividade: 

 
a) Gestão da Inovação: 

 
A partir de problemas a serem resolvidos apresentados pelo CREA-MG, realizar a 
aproximação para entendimento do contexto, identificação, classificação, aplicação do 
mapa de empatia, redefinição do problema, aplicação da técnica de “brainstorming” ou 
tempestade de ideias, para identificação de possibilidades de solução do problema 
redefinido, categorizar as ideias e definição / aplicação da ferramenta para construção do 
protótipo. 

 
b) Identificação dos diversos perfis de clientes: 

 
A partir da definição de quais são os perfis dos clientes CREA-MG, serão identificadas 
maneiras de se comunicar com eles de forma mais simples e objetiva, diminuindo o 
problema de falhas na comunicação. 
 
A execução desta atividade consiste no entendimento do conjunto de características, 
comportamentos e valores observados para cada cliente do CREA-MG.  
 

c) Criação/revisão da proposta de valor: 
 
Diante do conjunto de características, comportamentos e valores observados na 
execução da atividade anterior, deve-se criar ou revisar a proposta de valor do CREA-MG 
de forma a garantir uma aderência às necessidades atuais de cada cliente.   
 

d) Encaixe da proposta de valor a cada perfil de cliente: 
Esta atividade consiste no enquadramento de cada perfil de cliente à uma proposta de 
valor com o objetivo de segmentar o desenvolvimento de conteúdo, oferta de serviços e 
informativos de acordo com o público previamente estabelecido.  
 

e) Realização da modelagem do negócio: 
 
Aplicar a ferramenta CANVAS para descrever a essência do negócio do CREA-MG e 
todos os elementos necessários para o seu funcionamento, considerando as propostas 
de valor e perfis de clientes definidos nas atividades anteriores.  
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f) Desenvolver a estratégia de comunicação fundamentada nos princípios 
estabelecidos através da modelagem do negócio: 

 
Elaborar um Plano de Comunicação a partir da modelagem do negócio estabelecida na 
atividade anterior, desdobrando todas as frentes e critérios a serem trabalhamos pela 
área de comunicação do CREA-MG. 

5.1.2 Aplicação da metodologia do Project Management Body of Knowledge (PMBOK): 
5.1.2.1 Descrição das entregas para cada atividade: 

 
a) Desdobramento da estratégia em iniciativas: 

 
Considerando a modelagem do negócio, produto da “Formulação Estratégica”, e o 
modelo de gestão através da metodologia “Balanced Scorecard (BSC)”, realizar o 
desdobramento dos objetivos estratégicos em iniciativas que serão conduzidas através da 
aplicação da metodologia que estabelece as boas práticas de gestão de projetos, o 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 
 

b) Aplicação de técnicas para análise de viabilidade de projetos: 
 
Para cada projeto estratégico identificado como necessário, aplicar a matriz BASICO para 
avaliar as possibilidades entre benefícios, abrangência, satisfação, investimentos, clientes 
e operacionalização tendo como resultado uma nota para cada projeto.  
 
Após a determinação da nota da matriz BASICO, aplicar a matriz AHP (Analytic 
Hierarchy Process) para auxiliar os gestores na escolha e justificativa das escolhas em 
relação aos critérios e alternativas definidos.   
 

c) Desdobramento da documentação de planejamento do projeto – Termo de Abertura 
do Projeto – TAP e Estrutura analítica do Projeto-EAP: 

 
Auxiliar os gestores na descrição dos Termos de Abertura dos Projetos para garantir a 
consistência do conteúdo dentro do nível de aderência à metodologia assim como o nível 
de qualidade aceitável. Na sequência, realizar o desdobramento das Estruturas Analíticas 
dos Projetos para especificar as entregas, tarefas, responsáveis e datas previstas de 
conclusão.  
 

d) Acompanhamento da execução do projeto: 
 
Auxiliar os gestores através do acompanhamento da execução das tarefas especificadas 
na Estrutura Analítica do Projeto conforme metodologia ágil onde aplicável, bem como 
deliberações estabelecidas em reuniões, planos de ações específicos ou no registro de 
eventos do projeto tais como análise de riscos, solicitação de mudanças, aceitação ou 
lições aprendidas. 
 

e) Acompanhamento da execução do projeto de implantação da Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD: 
 
Desdobramento da estratégia em iniciativas, aplicação de técnicas para análise de 
viabilidade de projetos, desdobramento da documentação de planejamento do projeto – 
Termo de Abertura do Projeto – TAP e Estrutura Analítica do Projeto-EAP específicas. 
Auxiliar os gestores através do acompanhamento da execução das tarefas especificadas 
na Estrutura Analítica do Projeto conforme metodologia ágil onde aplicável, bem como 
deliberações estabelecidas em reuniões, planos de ações específicos ou no registro de 
eventos do projeto tais como análise de riscos, solicitação de mudanças, aceitação ou 
lições aprendidas. 
 
Estudo contínuo da análise dos impactos, desde o mapeamento de processos, análise de 
risco, segurança da informação e produção de documentos. 
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f) Acompanhamento da execução do projeto de Gestão Documental: 
 
Desdobramento da estratégia em iniciativas, Aplicação de técnicas para análise de 
viabilidade de projetos, desdobramento da documentação de planejamento do projeto – 
Termo de Abertura do Projeto – TAP e Estrutura analítica do Projeto-EAP. Auxiliar os 
gestores através do acompanhamento da execução das tarefas especificadas na 
Estrutura Analítica do Projeto conforme metodologia ágil onde aplicável, bem como 
deliberações estabelecidas em reuniões, planos de ações específicos ou no registro de 
eventos do projeto tais como análise de riscos, solicitação de mudanças, aceitação ou 
lições aprendidas. 
 
Gestão documental desde a estrutura de armazenamento, atualização da tabela de 
temporalidade, plano de classificação documental e mapeamento do ciclo de vida de 
documentos. 
 

5.2 Gestão dos Processos de Negócio 
5.2.1 Aplicação da metodologia do Balanced Scorecard (BSC): 

5.2.1.1 Descrição das entregas para cada atividade: 
 

a) Desdobramento da estratégia em objetivos específicos: 
 
Considerando a modelagem do negócio, produto da “Formulação Estratégica”, 
estabelecer o modelo de gestão através da metodologia Balanced Scorecard (BSC) com 
a finalidade de garantir o alinhamento da Formulação Estratégica com as ações 
operacionais do CREA-MG. 
 
Esta atividade consiste no estabelecimento com clareza da visão de futuro, definir os 
objetivos estratégicos e determinar os fatores críticos de sucesso. 
 

b) Desdobramento dos objetivos em indicadores de desempenho: 
 
Para cada objetivo estratégico definido na atividade anterior, deve-se definir quais serão 
os indicadores de desempenho e os respectivos pesos que representam a prioridade 
entre eles. 
 

c) Estabelecer metas para cada indicador: 
 
A determinação das metas através da aplicação da metodologia SMART, onde cada meta 
deve considerar: 1) Específica; 2) Mensurável; 3) Atingível; 4) Realista e 5) Temporal; 

d) Especificação das métricas de cálculo para cada indicador: 
 
A especificação das métricas de cálculo de cada indicador considera a descrição da 
fórmula a partir Metadados disponibilizado pelo CREA-MG para garantir que as fontes de 
dados estejam alinhadas com as regras de negócio aplicadas. 
 

e) Acompanhamento periódico com registro de análise crítica do resultado: 
 
Realizar a capacitação dos gestores sobre cada indicador de desempenho e implementar 
a rotina de acompanhamento mensal, através do registro de análises críticas, 
demonstrando as análises realizadas bem como as ações a serem realizadas. 
 

5.2.2 Aplicação da metodologia Business Process Model and Notation (BPMN):  
5.2.2.1 Descrição das entregas para cada atividade: 

 
a) Mapeamento dos processos de negócio: 
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Esta atividade consiste no mapeamento de todos os processos de negócio do CREA-MG 
considerando a premissa de que houve a implantação do novo sistema de negócio em 
jan/2021, onde será necessário revisar toda a documentação já elaborada anteriormente. 
 

b) Identificação e alinhamento sobre oportunidades de melhorias: 
 
A partir do mapeamento dos processos realizados na atividade anterior, identificar 
possíveis oportunidades de melhoria e alinhar junto aos gestores de cada área, 
considerando a interdependência dos processos setoriais.  
 

c) Modelagem dos processos: 
 
Realizar a modelagem dos processos aplicando-se as oportunidades de melhorias 
identificadas na atividade anterior. 
 

6 DIMENSIONAMENTO DE HORAS 
 
6.1 O dimensionamento das horas em função das atividades foi realizado conforme o Estudo Técnico 

Preliminar, onde está demonstrado o detalhamento do planejamento das atividades mensalmente.  
 

Item Grupo Atividade Horas 

1 

Formulação Estratégica 

Aplicação da metodologia do Business Model 
Generation - BMG 

1.634 

2 
Aplicação da metodologia do Project Management Body 
of Knowledge – PMBOK 

2.724 

3 
Gestão dos Processos 

de Negócio  

Aplicação da metodologia do Balanced Scorecard – 
BSC 

2.506 

4 
Aplicação da metodologia Business Process Model and 
Notation – BPMN 

4.031 

Total -> 10.895 

 
7 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
7.1 A CONTRATADA se compromete a alocar, em todos os serviços contratados, profissionais com perfis 

e qualificações adequados, mantendo ao longo da vigência do CONTRATO todas as condições 
mínimas que foram apresentadas na fase de habilitação e qualificação no processo licitatório; 

 
7.2 Eventualmente, o CONTRATANTE poderá a vir a requisitar serviço de consultores técnicos 

especializados, para o Item/Projeto do objeto, e havendo necessidade, objeto de aditivo contratual; 
 
7.3 Não será admitida a duplicidade de função na equipe técnica durante a execução do contrato; 
 
7.4 A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante poderá ser feita por meio de cópia da 

carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de 
declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, conforme 
ANEXO XI - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA desde que 
acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do TCU; 

 
7.5 Nos termos do § 10º do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante 

deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Equipe Multidisciplinar de Fiscalização 
do CREA-MG. 

 
8 APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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8.1 A CONTRATADA deverá entregar os produtos definidos neste documento em suas versões finais e 
aprovadas em meio eletrônico, em formatos compatíveis com o MS Office, ou outros, quando 
expressamente indicado pela CONTRATANTE; 
 

8.2 Os documentos técnicos constituintes dos projetos indicados no objeto deste Termo de Referência 
deverão atender as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou outros, 
quando expressamente indicado pelo CONTRATANTE, referentes às normas de classificação, 
especificação, métodos, procedimentos, padronização, simbologia e terminologia dos elementos dos 
projetos; 
 

8.3 Todos os produtos deverão ser acompanhados da seguinte forma: 
8.3.1 As entregas do objeto deste Termo de Referência devem ser registradas e acompanhadas 

através da ferramenta de controle fornecida pelo CREA-MG; 
8.3.2 As atividades de gestão dos trabalhos da consultoria devem ser geridas através de uma 

solução de gerenciamento de projetos ágeis fornecido pelo CREA-MG. 
 
9 CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
9.1 PRAZO 

9.1.1 Os serviços serão executados em 12 (DOZE) meses, contados a partir da assinatura da Ordem 
de Serviço (OS), e conforme cronograma a ser estabelecido na primeira reunião de trabalho, e 
poderá ser prorrogado por iguais períodos, conforme a legislação vigente; 

9.1.2 No caso de prorrogação, após o período de 12 (DOZE) meses, contados da data de assinatura 
da Ordem de Serviço/Compra, poderá haver reajuste dos preços, tendo por base o IPC-A 
(IBGE), acumulado nos últimos 12 (DOZE) meses, com referência no 4º (QUARTO) mês 
anterior ao vencimento, ou na falta ou extinção deste, pelo índice permitido por lei vigente na 
época do reajuste, para efeito de correção do valor; 

9.1.3 Alterações nas necessidades previstas e mudanças de cenários podem implicar ajustes nos 
quantitativos estimados para os 02 (DOIS) Itens/Projetos previstos no objeto que poderão ser 
modificados, se necessário, a critério do CONTRATANTE, respeitados os valores globais do 
CONTRATO. 

 
9.2 PREÇOS 

9.2.1 Os preços deverão ser expressos em reais, neles calculadas todas as incidências que possam 
recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e outros; 

9.2.2 Nos preços deverão estar inclusos todos os custos necessários à prestação dos serviços pela 
CONTRATADA, tais como de pessoal (gerente, coordenador e consultores), equipamentos, 
instalações, materiais, comunicações, ferramental, instrumental, despesas com transportes por 
quaisquer meios, alimentação e hospedagem. 
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9.3 GESTÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
9.3.1 Atribui-se à CONTRATANTE a determinação, a gerência, a supervisão, o controle e a 

fiscalização, bem como a gestão qualitativa dos serviços a serem prestados, e à 
CONTRATADA a responsabilidade da execução dos serviços, através do gerenciamento dos 
seus recursos humanos e físicos; 

9.3.2 Serão da responsabilidade da CONTRATANTE: 
9.3.2.1 A designação da Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato; 
9.3.2.2 O fornecimento de crachá de identificação dos consultores; 
9.3.2.3 A definição das credenciais de acesso à equipe da CONTRATADA; 
9.3.2.4 O fornecimento de espaço físico adequado para trabalhos dos consultores; 
9.3.2.5 A designação de equipe de apoio às atividades contratadas. 
9.3.2.6 Os equipamentos informatizados compatíveis com as tecnologias e softwares 
implementados para a gestão estratégica. 

9.3.3 As horas alocadas serão utilizadas pelo CONTRATANTE de acordo com as suas 
necessidades, podendo ser distribuídas proporcionalmente ao longo da vigência do 
CONTRATO, ou variar as quantidades entre os meses mediante a apresentação prévia de uma 
justificativa e um documento demonstrando as alterações que deverão ser aprovados pela 
Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato; 

9.3.4 Todos os serviços contratados e os documentos resultantes serão de exclusiva propriedade da 
CONTRATANTE, comprometendo-se a CONTRATADA com o sigilo das informações a que 
tiver acesso; 

9.3.5 O início das atividades se dará pela emissão da Ordem de Serviço (OS) que contempla o início 
de todas as entregas do objetivo deste Contrato, e a primeira atividade da CONTRATADA será 
a elaboração da primeira versão do Plano de Trabalho detalhado em consonância com o 
estudo técnico preliminar para aprovação pelo CONTRATANTE; 

9.3.6 O Plano de Trabalho a ser apresentado pela CONTRATADA sobre o Objeto do Contrato será 
devidamente instruído pelo CONTRATANTE, nele contendo OBRIGATORIAMENTE os 
seguintes elementos: 

9.3.6.1 Estrutura Analítica dos Projetos (EAP); 
9.3.6.2 Descrição das entregas; 
9.3.6.3 Matriz de Responsabilidades; 
9.3.6.4 Plano de Comunicações; 
9.3.6.5 Plano de Gerenciamento da Qualidade; 
9.3.6.6 Plano Integrado de Mudanças. 

 
9.4 A CONTRATADA deverá indicar formalmente um representante junto à CONTRATANTE com poderes 

para emitir documentos, assinar em seu nome e tomar decisões necessárias ao perfeito cumprimento 
do CONTRATO; 
 

9.5 Todas as reuniões entre CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão ser registradas na ferramenta 
gerenciamento ágil fornecida pelo CREA-MG, contendo: 
9.5.1 Nome completo e assinatura dos presentes; 
9.5.2 Anotação dos ausentes que foram convocados ou convidados; 
9.5.3 Local e data da reunião; 
9.5.4 Os problemas relatados, com sugestão de encaminhamento de solução, responsável pelo 

acompanhamento, prazos estabelecidos, forma, custo e justificativa da solução. 
 

9.6 Todos os serviços considerados não conformes deverão ser prontamente refeitos pela CONTRATADA, 
sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, desde que as causas tenham origem na própria 
CONTRATADA; 
 

9.7 A CONTRATADA deverá disponibilizar somente profissionais comprovadamente especializados e 
capacitados, em quantidade e qualidade suficientes para execução dos serviços objeto do 
CONTRATO; 
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9.8 A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar integrantes da equipe apresentada, cabendo à 
CONTRATADA imediata substituição. Caberá à CONTRATADA a identificação de quaisquer 
interferências internas da CONTRATANTE que impactem no desenvolvimento dos projetos; 
 

9.9 A aceitação, pela CONTRATANTE, de qualquer serviço, não exime a CONTRATADA de total 
responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente; 
 

9.10 Os Planos de trabalho deverão ser emitidos antes do início da execução de qualquer serviço, e serão 
apresentados por escrito para a Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato; 
 

9.11 A CONTRATADA deverá enviar à Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato, os relatórios 
mensais de atividades, acompanhados da devida documentação; 
 

9.12 A CONTRATADA deverá apresentar o planejamento da execução dos trabalhos, com o detalhamento 
das etapas, atividades, horas previstas, responsabilidades e alocação da equipe, em até 03 (TRÊS) 
dias úteis. O CONTRATANTE disporá de até outros 03 (TRÊS) dias úteis para aprovação do 
planejamento, que marcará o início da execução; 

 
9.13 Os prazos inicialmente estabelecidos no Plano de Trabalho para entrega dos serviços poderão ser 

prorrogados mediante justificativa. 
 

9.14 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.14.1.1 O pagamento pela efetiva prestação dos serviços será realizado pelo CREA-MG, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, consideradas as condições estabelecidas no ANEXO XIII – MINUTA 
DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
deste Edital. Serão feitas medições mensais dos serviços, submetidas à aprovação Departamento 
de Planejamento, Gestão e Tecnologia do CREA-MG, de acordo com o relatório de medição. Todos 
os serviços considerados não conformes deverão ser prontamente refeitos pela empresa 
CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CREA-MG: 

 
a) A nota deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma; 

 
b) O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto ao INSS (CND 

Federal, Estadual e Municipal), à Justiça do Trabalho (CNDT) e junto ao FGTS (CRS), 
conforme instrução da Receita Federal do Brasil; 

c) O pagamento está condicionado à apresentação dos relatórios/medições elaborados com 
a observância do Termo de Referência; 

 
d) A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos 

Relatórios/Medições, não sendo objeto de medição serviços não aceitos pela fiscalização 
do contrato. 

9.14.1.2 O pagamento será processado em parcelas mensais, conforme medições realizadas pela 
FISCALIZAÇÃO, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa dos serviços realizados e 
“ACEITE” da Nota Fiscal pelo CREA-MG, consideradas as condições estabelecidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA e no contrato: 

 
a) A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios da sua 

realização e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato para a necessária 
verificação; 

b) O pagamento será processado MENSALMENTE, de acordo com a comprovação do 
serviço realizado, com a emissão de relatório e a anuência da Fiscalização do Contrato, 
mediante a apresentação das notas fiscais discriminativas, no prazo de até 20 (VINTE) 
DIAS CORRIDOS, contados da data do recebimento e aceite do objeto contratado e/ou 
relatórios, pelo setor requisitante; 

c) A Seção de Planejamento e Gestão disporá de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS após a 
apresentação da Nota Fiscal para o "aceite" dos serviços. Caso seja detectado qualquer 
erro, vício, defeito ou qualquer divergência, o serviço não será aceito, ficando a cargo do 
fornecedor a sua correção ou reposição, sendo sustado o pagamento. 
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9.14.1.3 Após o “aceite” dos serviços/produtos por parte setor requisitante do CREA-MG, o 
pagamento será processado mediante a apresentação das notas fiscais discriminativas, 
devidamente atestadas, dentro do prazo previsto, contados da data do recebimento e “aceite” da 
nota fiscal, pelo setor requisitante. Caso seja detectado qualquer problema na Nota Fiscal, a mesma 
será devolvida, ficando a cargo do fiscal do contrato solicitar a sua correção ou reposição: 

 
a) A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue à Seção de Aquisições, Convênios, Contratos e 

Licitações, com antecedência mínima de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS do vencimento, para 
que haja tempo hábil no processamento do pagamento, conforme prescreve o item 
4.9.1.1. da IS-SAF-01-A-2011; 
 

b) Caso sejam constatados, pelo CREA-MG, erros, falhas ou divergências nos documentos 
referidos nesta Cláusula, o prazo para o pagamento só será contado a partir da data de 
reapresentação, pela CONTRATADA, das notas fiscais e faturas ou notas fiscais-faturas, 
devidamente retificadas, sem atualização monetária, não incidindo qualquer acréscimo 
sobre os valores faturados; 

 
c) Constatadas pelo CREA-MG quaisquer irregularidades em faturas já pagas, este efetuará 

a glosa e optará entre o desconto desse valor no próximo pagamento ou notificará a 
CONTRATADA para recolhimento no prazo máximo de 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, 
contados da data do recebimento da notificação; 

 
d) As Notas Fiscais da CONTRATADA deverão conter os valores unitários e descrições 

idênticas às estipuladas no ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, conforme 
estipulado na planilha apresentadas no processo licitatório, prevalecendo para efeitos de 
pagamento o critério de arredondamento universal quando da ocorrência de frações de 
centavos. 

9.14.1.4 As faturas deverão ser encaminhadas para: 
CREA-MG 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA CREA-MG 
AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 3º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO 
CEP: 30.170-917, EM BELO HORIZONTE/MG 

 
9.14.1.5 Na fatura deverá constar o número do Contrato a ser assinado entre as partes; 
9.14.1.6 O CREA-MG efetuará o pagamento por meio de depósito bancário, na conta da licitante 
vencedora: 

 
             Banco _________ 

  Agência ________ 
  Conta __________ 

 
9.14.1.7 Desde que as notas fiscais e os documentos que as acompanham estejam em 
conformidade com o CONTRATO e com as instruções administrativas adicionais transmitidas pelo 
FISCAL DO CONTRATO, o CREA-MG efetuará o pagamento em sua sede na Av. Álvares Cabral, 
n.º: 1.600, Bairro: Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG ou através de estabelecimentos 
bancários, após aprovação efetiva da prestação dos serviços; 
9.14.1.8 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar; 
9.14.1.9 A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 
e/ou indenizações devidas pelo contratado. 

 
9.15 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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9.15.1 A medição dos serviços tomará como referência as especificações e informações contidas no 
plano de trabalho e o resultado apurado da efetiva prestação do serviço a ser registrado no 
Relatório de Acompanhamento Mensal; 

9.15.2 A medição será realizada no final de cada mês, compreendendo o período entre o primeiro dia 
e o último dia do mês; 

9.15.3 No mês de assinatura do CONTRATO, a medição compreenderá os serviços realizados entre a 
data de assinatura do instrumento contratual e o último dia do mês; 

9.15.4 No último mês de vigência do CONTRATO, medir-se-ão os serviços prestados entre o primeiro 
dia deste mês e a data de vencimento do CONTRATO; 

9.15.5 Quaisquer serviços executados pela CONTRATADA que não atendam os padrões 
especificados neste documento não serão objeto de faturamento enquanto não forem 
corrigidos e serão devolvidos para serem refeitos, sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA, às 
penalidades correspondentes a atrasos no cronograma de atendimento. 

 
9.16 RELATÓRIOS 
 

9.16.1 A comprovação do desenvolvimento dos serviços será feita por meio de Relatórios de 
Acompanhamento Mensal encaminhados à Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do 
Contrato, conforme segue: 

9.16.1.1 Elaboração e encaminhamento em meio eletrônico, de Relatórios de Acompanhamento 
Mensal, detalhando e documentando as atividades desenvolvidas no mês anterior; 
9.16.1.2 Poderão constar nos Relatórios de Acompanhamento Mensal tantos anexos quantos 
forem necessários, a critério da CONTRATADA, para documentar as atividades desenvolvidas e, 
obrigatoriamente, um anexo relativo aos serviços contratados, contendo informações do quantitativo 
de horas de serviço efetivamente realizadas, discriminadas por itens, serviços, consultores, datas, 
horários, duração e unidade onde se prestaram os serviços. 

 
9.17 LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
 

9.17.1 Todos os serviços serão prestados na sede do CONTRATANTE e/ou estabelecidos pela 
fiscalização do CONTRATANTE, no endereço: 

 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Edifício-Sede 
Avenida Álvares Cabral, 1600, Bairro Santo Agostinho  
CEP: 30170-917 
Belo Horizonte MG 
 

10 ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS (Service Level Agreement - SLA) 
 

10.1 Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da CONTRATADA será estabelecido e utilizado um 
Acordo de Nível de Serviço, doravante SLA, entre as partes, baseando-se em indicadores e metas 
definidos para a avaliação dos serviços prestados; 
 

10.2 A análise dos resultados destas avaliações pelo CONTRATANTE poderá resultar em penalidades, 
caso a CONTRATADA não cumpra com os seus compromissos de qualidade e pontualidade na 
entrega das demandas, além das cláusulas contratuais, desde que as causas dos atrasos e/ou não-
conformidades não sejam devidas à equipe do CONTRATANTE; 
 

10.3 O SLA deve ser considerado e entendido pela CONTRATADA como um compromisso de qualidade 
assumido junto ao CONTRATANTE; 
 

10.4 O nível dos serviços será fundamentado em 03 (três) itens de relevância para o cumprimento dos 
objetivos esperados: 
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10.4.1 Taxa de Tarefas Realizadas (TTR):  Quantidade de tarefas realizadas / quantidade de tarefas 
previstas * 100 das atividades concluídas no mês; 

10.4.2 Índice de Desempenho do Projeto (IDP):  Média (Data Realizada – Data Prevista) das 
atividades concluídas no mês da medição; 

10.4.3 Índice de Desempenho da Qualidade (IDQ):  Quantidade de tarefas resolvidas / quantidade de 
tarefas rejeitadas* 100 das atividades concluídas no mês. 

 
10.5 MÉTRICAS PARA MEDIÇÃO DO SLA 
 

10.5.1 Durante o período de prestação dos serviços e da vigência de suas garantias, os serviços 
serão avaliados pela Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato quanto ao 
atendimento os itens estabelecidos como Nível de Serviço, que poderão ser revistos e sofrer 
adequação/aprimoramento ao longo do tempo, por entendimento entre as partes. Os 
indicativos exigidos pelo CONTRATANTE estão na tabela a seguir: 
 

Acordo de Nível de Serviço – SLA 

Índice Apuração Nível de Serviço 

Taxa de Tarefas Realizadas (TTR) Mensal Mínimo: 90% 

Índice de Desempenho do Projeto (IDP) Mensal Máximo: 5% 

Índice de Desempenho da Qualidade (IDQ) Mensal Mínimo: 95% 

10.5.2 Eventualmente, poderão existir impedimentos técnicos para o atendimento de um Plano de 
Trabalho dentro dos prazos previamente estabelecidos. Neste caso, a CONTRATADA deverá 
notificar formalmente o CONTRATANTE, informando os motivos deste impedimento, inclusive 
aqueles causados pelo CONTRATANTE. Em caso de deferimento por parte do 
CONTRATANTE, os atrasos justificados não serão considerados na apuração do nível de 
serviço. 

10.5.3 As apurações do SLA deverão constar do Relatório de Acompanhamento Mensal em que será 
possível depurar o processo de atendimento e verificar a efetividade do atendimento. 

 
11 GARANTIA 

 
11.1 A CONTRATADA deverá garantir por 03 (TRÊS) meses, a contar da data de entrega de cada 

serviço/produto, mantidas as condições estabelecidas no início dos trabalhos, tais como: Metodologia, 
equipe, tecnologia, processos e local de execução. 

 
12 HABILITAÇÃO 

 
12.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação e que satisfaçam a todas as exigências e normas contidas neste edital e seus anexos. 
 

12.2 Não poderão participar as empresas que se encontrarem em processo de falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aquelas que 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas 
com suspensão do direito de licitar e contratar com as ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL. 
 

12.3 A simples apresentação da PROPOSTA neste certame implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

12.4 Como requisito para participação nesta CONCORRÊNCIA, o licitante deverá manifestar, no momento 
do credenciamento, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos 
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

12.4.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 
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12.5 Os documentos de habilitação deverão ter validade mínima até a data de apresentação das propostas. 
 

12.5.1 DOCUMENTOS QUE VENHAM A TER SEUS PRAZOS DE VIGÊNCIA EXPIRADOS 
ENTRE O DIA DA EMISSÃO DO CADASTRO E A DATA ABERTURA DA LICITAÇÃO, 
CASO ESTA SEJA ADIADA, DEVERÃO SER REVALIDADOS COM SUA 
APRESENTAÇÃO JUNTO AO ENVELOPE DE N.º: 01 – HABILITAÇÃO. 

 
12.6 É vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas. 

 
12.7 É vedada a participação, concomitantemente, de empresas cujo quadro societário seja composto pelos 

mesmos sócios ou qualquer um deles. 
 

12.8 Não poderá participar, direta ou indiretamente desta Licitação, empresa da qual participe, de qualquer 
forma, empregado, membros do Conselho, Inspetores ou dirigentes do CREA-MG. 

 
12.9 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, será verificado o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:  

12.9.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

12.9.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

12.9.3 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

12.9.4 A Consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da lei N° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o poder público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

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

 
12.10 São documentos exigidos para habilitação: 
 

12.10.1  REGULARIDADE JURÍDICA 
 

a) Registro comercial em caso de empresa individual; ou 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, ou última alteração 

contratual consolidada, devidamente registrados em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição 
de seus atuais administradores; ou 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; ou 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
12.10.2 REGULARIDADE FISCAL 

 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado 
de Regularidade de Situação - CRS) do FGTS, conforme determinação do artigo 27, letra 
“a”, Lei 8.036, de 11/05/91; 
 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, Certidão Negativa de Débito do INSS, 
nos termos da Lei 8.212, de 24/07/91; 
 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (Certidão de 
Quitação Plena), no domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho; CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído 
pela Lei nº 12.440, de 2011). 

 
12.10.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 

comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, no máximo 90 
(sessenta) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do 
artigo 31 da Lei 8.666/93; 
 

b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do ÚLTIMO EXERCÍCIO 
SOCIAL, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, PERMITIDA A APRESENTAÇÃO DE BALANÇOS 
INTERMEDIÁRIOS, VEDADA A SUA SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU 
BALANÇOS PROVISÓRIOS, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.; 
 

c) Vale destacar que tal comprovação, que demonstra a adequada situação financeira da 
empresa licitante encontra respaldo na Lei 8.666/93, conforme demonstrado abaixo: 

 
 Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira  limitar-se-á a: 

§ 5 A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação.  

 
É evidente a grande expressão econômica e responsabilidade técnica, na presente 
contratação, conforme demonstra o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR e ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA que balizam este certame Concorrência Pública, tipo 
Técnica e Preço, razão pela qual, se faz necessária tal exigência.   
Ao aplicar ao procedimento licitatório em tela, critério administrativo regulamente 
motivado, busca-se resguardar o interesse e conveniência do CREA-MG, o que 
certamente não se vislumbra qualquer ilegalidade. 
 
A Lei 8.666/93, que disciplina o procedimento licitatório, como norma de caráter geral, 
visa escolher a proposta/empresa mais conveniente para resguardar o interesse do 
Contratante, desta forma, o instrumento convocatório da licitação estabelece critérios 
objetivos para verificação da idoneidade financeira da empresa licitante com vistas 
aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o contrato. Tal 
medida visa tão somente verificar se as empresas interessadas terão como garantir o 
adimplemento do contrato a ser posteriormente celebrado.  
 
Eis o ensinamento da abalizada doutrina: 
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"A 

exigência de patrimônio líquido mínimo poderá ser imposta em casos de compras 
para entrega futura, de obras ou serviços. Nesses casos, a prestação imposta ao 
particular não se encontrará elaborada no momento da assinatura do contrato. 
Portanto, o particular deverá investir recursos para produzir a prestação. O patrimônio 
líquido mínimo será uma evidência de que ele dispõe dos recursos para tanto". 
(JUSTIN FILHO, Marçal, Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 
8ª ed., São Paulo: Dialética, 2002, p.257). 
 
No rol de profissionais a serem contratados, para a plena execução do objeto ora 
licitado, constata-se claramente que se trata de profissionais qualificados, com alto 
valor hora técnica de trabalho prestado.   
Assim, não há que se falar em ofensa aos princípios que regem o procedimento 
licitatório tais como isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 

 
d) Para fins de avaliação da boa situação financeira da licitante, a licitante deverá apresentar 

as demonstrações de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, realizando-se 
cálculo de índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas e pontuações:  

 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

d.1) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 
resultado INFERIOR OU IGUAL A 01 (UM) em qualquer dos índices, 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
deverão comprovar PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 10% (DEZ POR 
CENTO) DO VALOR ESTIMADO PARA ESTE CERTAME. 

 
d.2) Todas as fórmulas descritas deverão estar devidamente aplicadas em 

memorial de cálculos, assinado pelo contador da empresa. as fórmulas 
deverão ser enviadas dentro do balanço patrimonial ou em documento 
separado desde que assinado pelo contador da empresa. 

 
OBS: A Licitante deverá utilizar os valores do Balanço Patrimonial enviado na 

habilitação para o cálculo dos índices. 
 

12.10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 
12.10.4.1 Certidão de registro/inscrição do licitante junto ao Conselho Regional de Administração 
(CRA), nos termos do inciso I, artigo 30 da Lei 8.666/93; 
12.10.4.2 Indicação de Responsável Técnico acompanhado da certidão de inscrição no Conselho 
Regional de Administração; 

 
a) O vínculo existente entre o profissional indicado e a empresa licitante se dará por meio de 

cópia do contrato de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional 
integrante da sociedade ou, ainda, através do contrato de prestação de serviços regido 
pela legislação civil comum, devidamente registrado no cartório competente e/ou na 
entidade profissional competente. 



 

 

 

 
Página 42 de 87 

13 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE 
13.1 Certidão de registro/inscrição do licitante junto ao Conselho Regional de Administração (CRA), nos 

termos do inciso I, artigo 30 da Lei 8.666/93; 
13.2 Indicação de Responsável Técnico acompanhado da certidão de inscrição no Conselho Regional de 

Administração; 
13.3 Indicação do pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação mínima de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos, dispondo dos seguintes profissionais: 

13.3.1.1 (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO GERENTE DE CONTA, , com diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou revalidado(s) 
em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima em atividade de 
Gerenciamento de equipes em Projetos de Consultoria, comprovada através de atestado (s) 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
13.3.1.2 (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO COORDENADOR DE SERVIÇOS, , com 
diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou 
revalidado(s) em instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima em 
atividade de Coordenação / Supervisão em Projetos de Consultoria, comprovada através de 
atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
13.3.1.3  (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou revalidado(s) em instituição(ões) 
credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima em atividades de Gestão da Inovação, 
comprovada através de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
13.3.1.4 (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou revalidado(s) em instituição(ões) 
credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima em atividades de identificação dos diversos perfis 
de clientes, criação/revisão da proposta de valor, encaixe da proposta de valor a cada perfil de 
cliente e realização da modelagem do negócio, comprovada através de atestado (s) emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado; 
13.3.1.5 (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou revalidado(s) em instituição(ões) 
credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima em gerenciamento de projetos, atividades de 
desdobramento da estratégia em iniciativas, aplicação de técnicas para análise de viabilidade de 
projetos, desdobramento de documentação de planejamento do projeto como, por exemplo, mas 
não se limitando a Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Estrutura analítica do Projeto (EAP), 
acompanhamento da execução do projeto através de ferramentas ágeis e tradicionais, comprovada 
por meio de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado e possuir 
certificação Project Management Professional (PMP); 
13.3.1.6 (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou revalidado(s) em instituição(ões) 
credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima em atividades de desdobramento da estratégia 
em objetivos específicos, desdobramento dos objetivos em indicadores de desempenho, 
estabelecer metas para cada indicador, especificação das métricas de cálculo para cada indicador e 
acompanhamento periódico com registro de análise crítica do resultado, comprovada através de 
atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
13.3.1.7 (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou revalidado(s) em instituição(ões) 
credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima em atividades de mapeamento dos processos de 
negócio, identificação e alinhamento sobre oportunidades de melhorias e modelagem dos 
processos, comprovada através de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado; 
13.3.1.8 HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou revalidado(s) em 
instituição(ões) credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima em atividades de 
consolidação e manutenção da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mapeamento de 
processos, análise de risco, segurança da informação e produção de documentos, comprovada 
através de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado e as seguintes 
certificações:  
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a) Certificação Data Protection Officer - DPO (Information Security Foundation based on 
ISO/IEC 27001 (ISFS) + Privacy and Data Protection Foundation (PDPF) + Privacy and 
Data Protection Practitioner (PDPP) pela EXIN; 
 
ou  
 

b) Certificação Encarregado de Proteção de Dados - CDPO/BR - (Certified Information 
Privacy Manager (CIPM) +Certificação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)  pela 
Certificadaora International Association of Privacy Professionals (IAPP). 

A necessidade deste profissional devidamente habilitado se justifica pela atividade da consultoria na 
continuidade e manutenção da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD no CREA - 
MG diante das ações já implementadas para a proteção de dados pessoais em todos os processos 
e da necessidade de planejar o monitoramento contínuo em função da própria evolução do sistema 
e da metodologia de gestão, da análise de impacto das demandas de regulação dos órgãos de 
controle e monitoramento, tais como CONFEA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU e 
AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD. 
13.3.1.9 (HUM) PROFISSIONAL DESIGNADO COMO CONSULTOR, com diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível superior, obtido(s) ou revalidado(s) em instituição(ões) 
credenciada(s) junto ao MEC. Experiência mínima de 03 (TRÊS) anos em atividades de gestão 
documental, tabela de temporalidade, plano de classificação documental e mapeamento do ciclo de 
vida de documentos, comprovada através de atestado (s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. 
A necessidade deste profissional devidamente habilitado se justifica devido a responsabilidade da 
consultoria em dar seguimento no planejamento e implementação da Gestão Documental no CREA-
MG em todos os níveis da organização garantindo o perfeito tratamento de cada documento em 
conformidade com as normas e deliberações dos órgãos de regulação como Arquivo Nacional, 
CONFEA, TCU e outros até a sua disposição final.  

 
13.4 O LICITANTE será pontuado pela comprovação de possuir capacidade de prestação de serviço de 

consultoria de acordo com a tabela a seguir: 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

# 
Descrição das 

Atividades 

Comprovação Integral Comprovação Parcial 
Sem 

Comprovação 

Descrição da 
verificação no 
Atestado de 

Capacidade Técnica 

Pontuação 
Descrição da 

verificação no Atestado 
de Capacidade Técnica 

Pontuação Pontuação 

1.Formulação Estratégica 

1.1. Metodologia Business Model Generation - BMG 

1 
I. Gestão da 
Inovação 

I. Evidência comprovada 
na criação do ambiente 
de oficina para 
recebimento das 
demandas de projetos 
com o objetivo de avaliar 
a viabilidade dos 
projetos em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 

4,00 

I. Evidência comprovada 
na criação do ambiente 
de oficina para 
recebimento das 
demandas de projetos 
com o objetivo de avaliar 
a viabilidade dos projetos, 
utilizando metodologias 
ágeis (Desing Thinking ou 
similares).  

3,00 0 
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fundacional pública, 
utilizando metodologias 
ágeis (Desing Thinking 
ou similares).  

2 
II. Identificação 
dos diversos 
perfis de clientes 

II. Evidência 
comprovada na 
identificação de perfis de 
clientes dentro do 
contexto de negócio do 
cliente de em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BMG. 

4,00 

II. Evidência comprovada 
na identificação de perfis 
de clientes dentro do 
contexto de negócio do 
cliente em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG. 

3,00 0 

3 

III. 
Criação/revisão 
da proposta de 
valor 

III. Evidência 
comprovada na criação 
ou revisão das 
propostas de valor que o 
cliente apresenta ao 
mercado em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BMG. 

4,00 

III. Evidência comprovada 
na criação ou revisão das 
propostas de valor que o 
cliente apresenta ao 
mercado em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG. 

3,00 0 

4 

IV. Encaixe da 
proposta de valor 
a cada perfil de 
cliente 

IV. Evidência 
comprovada na 
compatibilização das 
propostas de valor com 
os tipos de clientes 
identificados em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BMG. 

4,00 

IV. Evidência comprovada 
na compatibilização das 
propostas de valor com 
os tipos de clientes 
identificados em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG. 

3,00 0 

5 
V. Realização da 
modelagem do 
negócio 

V. Evidência 
comprovada na 
realização de 
modelagem do negócio 
em órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BMG através da 

4,00 

V. Evidência comprovada 
na realização de 
modelagem do negócio 
em empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG através 
da ferramenta CANVAS. 

3,00 0 
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ferramenta CANVAS. 

6 

VI. Desenvolver a 
estratégia de 
comunicação 
fundamentada 
nos princípios 
estabelecidos 
através da 
modelagem do 
negócio 

VI. Evidência 
comprovada no 
desenvolvimento de 
estratégia de 
comunicação 
fundamentada na 
modelagem do negócio 
em órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BMG. 

4,00 

VI. Evidência comprovada 
no desenvolvimento de 
estratégia de 
comunicação 
fundamentada na 
modelagem do negócio 
em empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG. 

3,00 0 

1.2. Metodologia Project Management Body of Knowledge – PMBOK   

7 
I. Desdobramento 
da estratégia em 
iniciativas 

I. Evidência comprovada 
de desdobramento da 
estratégia em iniciativas 
ou projetos em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

5,00 

I. Evidência comprovada 
de desdobramento da 
estratégia em iniciativas 
ou projetos em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia PMBOK. 

3,75 0 

8 

II. Aplicação de 
técnicas para 
análise de 
viabilidade de 
projetos 

II. Evidência 
comprovada de 
aplicação de técnicas 
para análise de 
viabilidade de projetos 
utilizando a matriz 
BASICO e AHP em 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

5,00 

II. Evidência comprovada 
de aplicação de técnicas 
para análise de 
viabilidade de projetos 
utilizando a matriz 
BASICO e AHP em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

3,75 0 

9 

III. 
Desdobramento 
da documentação 
de planejamento 
do projeto – 
Termo de 
Abertura do 
Projeto – TAP e 

III. Evidência 
comprovada na 
elaboração de 
documentação de 
planejamento do projeto, 
como o Termo de 
Abertura do Projeto 
(TAP) e Estrutura 

7,00 

III. Evidência comprovada 
na elaboração de 
documentação de 
planejamento do projeto, 
como o Termo de 
Abertura do Projeto (TAP) 
e Estrutura analítica do 
Projeto (EAP) em 

5,25 0 
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Estrutura analítica 
do Projeto-EAP 

analítica do Projeto 
(EAP) em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

10 

IV. 
Acompanhamento 
da execução do 
projeto 

IV. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de 
mudanças, termo de 
aceitação e lições 
aprendidas em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

2,00 

IV. Evidência comprovada 
na da execução de 
projetos através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de mudanças, 
termo de aceitação e 
lições aprendidas em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

1,50 0 

11 

IV-1. 
Acompanhamento 
da execução de 
projeto de 
implantação da 
LGPD 

IV-1. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de 
mudanças, termo de 
aceitação e lições 
aprendidas da LGPD em 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

2,00 

IV-1. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de mudanças, 
termo de aceitação e 
lições aprendidas da 
LGPD em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

1,50 0 

12 

IV-2. 
Acompanhamento 
da execução de 
projeto de 
implantação da 
Gestão 
Documental 

IV-2. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de 
mudanças, termo de 

2,00 

IV-2. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de mudanças, 
termo de aceitação e 

1,50 0 



 

 

 

 
Página 47 de 87 

aceitação e lições 
aprendidas da Gestão 
Documental em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

lições aprendidas da 
Gestão Documental em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

2.Gestão dos Processos de Negócio 

2.1. Metodologia Balanced Scorecard – BSC 

13 

I. Desdobramento 
da estratégia em 
objetivos 
específicos 

I. Evidência comprovada 
no desdobramento da 
estratégia em objetivos 
específicos de acordo 
com a identidade 
organizacional em 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BSC. 

3,00 

I. Evidência comprovada 
no desdobramento da 
estratégia em objetivos 
específicos de acordo 
com a identidade 
organizacional em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

2,25 0 

14 

II. 
Desdobramento 
dos objetivos em 
indicadores de 
desempenho 

II. Evidência 
comprovada no 
desdobramento dos 
objetivos em indicadores 
de desempenho em 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BSC. 

3,00 

II. Evidência comprovada 
no desdobramento dos 
objetivos em indicadores 
de desempenho em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

2,25 0 

15 
III. Estabelecer 
metas para cada 
indicador 

III. Evidência 
comprovada no 
estabelecimento de 
metas para indicadores 
de desempenho 
alinhadas com as 
expectativas de 
resultado da 
organização em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BSC. 

3,00 

III. Evidência comprovada 
no estabelecimento de 
metas para indicadores 
de desempenho 
alinhadas com as 
expectativas de resultado 
da organização em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

2,25 0 
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16 

IV. Especificação 
das métricas de 
cálculo para cada 
indicador 

IV Evidência 
comprovada de 
especificação das 
métricas de cálculo para 
cada indicador de 
desempenho alinhados 
com o metadados da 
organização em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BSC. 

3,00 

IV Evidência comprovada 
de especificação das 
métricas de cálculo para 
cada indicador de 
desempenho alinhados 
com o metadados da 
organização em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

2,25 0 

17 

V. 
Acompanhamento 
periódico com 
registro de 
análise crítica do 
resultado 

V Evidência comprovada 
no acompanhamento 
dos indicadores de 
desempenho com o 
registro de análises 
críticas periódicas 
utilizando a metodologia 
BSC. 

3,00 

V Evidência comprovada 
no acompanhamento dos 
indicadores de 
desempenho com o 
registro de análises 
críticas periódicas em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

2,25 0 

2.2. Metodologia Business Process Model and Notation - BPMN 

18 

I. Mapeamento 
dos processos de 
negócio 

I.A. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio 
em atividades de 
fiscalização realizada 
por órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.A. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio em 
atividades de fiscalização 
em empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

19 

I.B. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio 
em atividades de 
normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.B. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio em 
atividades de 
normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 
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20 

I.C. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio 
em atividades de 
atendimento ao público 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.C. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio em 
atividades de atendimento 
ao público em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

21 

I.D. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio 
em atividades de 
procuradoria jurídica 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.D. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio em 
atividades de escritórios 
de advocacia, em 
departamento jurídico 
interno de empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados, cartórios etc., 
utilizando da notação 
BPMN. 

2,25 0 

22 

II. Identificação e 
alinhamento 
sobre 
oportunidades de 
melhorias 

I.A. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
fiscalização realizada 
por órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.A. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de fiscalização 
em empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

23 

I.B. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 

3,00 

I.B. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos em 
empresas privadas, 
associações, 

2,25 0 



 

 

 

 
Página 50 de 87 

estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

24 

I.C. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
atendimento ao público 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.C. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de atendimento 
ao público em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., realizada 
utilizando da notação 
BPMN. 

2,25 0 

25 

I.D. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
procuradoria jurídica 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.D. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de escritórios 
de advocacia, em 
departamento jurídico 
interno de empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados, cartórios etc., 
utilizando da notação 
BPMN. 

2,25 0 

26 
III. Modelagem 
dos processos 

I.A. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de fiscalização realizada 
por órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.A. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de fiscalização em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 
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27 

I.B. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.B. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

28 

I.C. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de atendimento ao 
público realizada por 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.C. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de atendimento ao 
público em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

29 

I.D. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de procuradoria jurídica 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.D. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de escritórios de 
advocacia, em 
departamento jurídico 
interno de empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados, cartórios etc., 
utilizando da notação 
BPMN. 

2,25 0 

Pontuação Máxima 100,00 * Pontuação Máxima 77,25 * 0 

 
*A distribuição da totalidade dos pontos foi realizada de forma proporcional, considerando que para as 
atividades de maior relevância técnica a pontuação foi majorada com maior percentual.
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13.5 Os atestados de capacidade técnica deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 

 Datas de referência (início e fim) da prestação dos serviços; 

 Quantidade de horas de consultoria prestadas; 

 Equipe técnica alocada; 

 Resumo das especificações técnicas. 

 Nome, Endereço e Telefones de Contato do(s) atestador(es), além da menção a quaisquer outros 
meios dos quais o CREA-MG possa valer-se para estabelecer contato(s), se necessário. 

14 Avaliação das Propostas 
14.1 Para avaliação das propostas de técnica e preço serão atribuídos: 

14.1.1 Índice Técnico – IT: Obtido através da divisão da Pontuação Técnica (PT) da proposta em 
exame pela que obteve Maior Pontuação Técnica (MPT) entre as propostas habilitadas, 

conforme fórmula a seguir, utilizando-se duas casas decimais e desprezando-se a fração 
remanescente: 

 
14.1.2 Índice de Preço – IP: Calculado dividindo-se o Menor Preço Global Proposto (MPP) pelo 

Preço Global da Proposta em exame (PP), mediante fórmula a seguir, utilizando-se duas casas 
decimais e desprezando-se a fração remanescente: 

 
 

14.1.3 Avaliação Final – AF: Com base nos Índices Técnico (IT) e de Preço (IP) apurados, será 
atribuída Avaliação Final (AF) de cada LICITANTE com base na seguinte fórmula: 

 
 
Será considerado vencedor o LICITANTE que alcançar a maior nota de Avaliação Final. 

 
14.2 Justificativa: 
 

14.2.1 A licitação do tipo técnica e preço pode ser utilizada, essencialmente na hipótese de execução 
serviços predominantemente intelectuais, o que é fartamente demonstrado no objeto ora 
licitado, dada a complexidade e pluralidade de metodologias, técnicas e inovações a serem 
aplicadas ao longo da execução dos serviços a serem contratados; 

14.2.2 A simples adoção da licitação do tipo “técnica e preço” já proporciona a contratação de 
propostas de melhor qualidade, uma vez que a técnica passa a compor a nota final do 
certame, abrindo a possibilidade para que, a despeito de apresentarem custos superiores, 
empresas com técnica mais apurada vençam a disputa, podendo ocorrer também que 
empresas apresentem custos menores e a mesma competência técnica nos trabalhos a serem 
desenvolvidos; 

14.2.3 Entendemos haver com a ponderação apresentada neste Termo de Referência, efetivo 
benefício esperado para a execução contratual, não vislumbrando eventuais restrições 
prejudiciais à competitividade do certame e o impacto sobre os preços contratados; 

14.2.4 As razões formuladas pelo CREA-MG nesta contratação, tiveram por foco dar continuidade a 
natureza do objeto e a ininterrupção ao alcance da missão institucional do órgão em face da 
gestão baseado em Planejamento Estratégico, buscando alinhá-lo constantemente ao modelo 
definido pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA para todo o sistema 
profissional; 

14.2.5 Houve ainda a adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 
GesPública, com objetivo de alcançar os critérios de excelência na gestão, preconizados pelo 
Prêmio Nacional da Gestão Pública – PQGF, com foco em resultados organizacionais, de 
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modo a garantir eficiência da futura contratada na execução dos serviços, sendo mais que 
necessária uma consultoria contínua também de excelência; 

14.2.6 Desta forma, por força de Lei, a atribuição de maior peso à técnica em detrimento do menor 
preço, enseja o ônus argumentativo desse ato discricionário pelo CREA-MG, eis que deve-se 
buscar a competitividade e consequentemente vantajosidade econômica; 

14.2.7 Tal avaliação especificamente contida neste Termo de Referência, implica objetivamente na 
necessidade de a pontuação técnica, obrigatoriamente, ter de suplantar a avaliação de preço, 
pois a “vantajosidade” não se expressa unicamente na forma financeira, podendo o serviço 
apresentar vantagem ao interesse desta Autarquia e consequentemente ao interesse público, 
ainda que eventualmente tenha um maior preço; 

14.2.8 Essa verificação compete à Administração desta Autarquia, cujo ato é de caráter discricionário. 
Ainda assim, reafirmamos que a discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, sendo 
sim uma permissão legal que no caso em tela, encontra-se devidamente motivada, de forma a 
ser efetivamente legítima; 

14.2.9 Diante disso, entendemos que é possível a aferição de peso maior no quesito técnico, na 
pontuação para análise dos critérios técnicos e de menor peso no quesito preço, sendo a 
legitimidade conferida pela pertinente justificativa técnica apresentada. 

15 Quanto à vedação à participação de empresas em consórcio 
15.1 Na leitura do disposto no art. 33 da Lei nº 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do 

Conselheiro Hamilton Coelho nos autos do Processo nº 912078, apresentou manifestação no seguinte 
sentido: 
15.1.1 O emprego, pelo legislador, da locução “quando permitida” evidência que se trata de permissão 

excepcional e específica, a depender do juízo de oportunidade e conveniência da 
Administração. É dizer: se a participação de consórcios é excepcional, algum sentido faria em 
exigir justificativas para sua permissão, mas jamais quanto à sua restrição. Não bastasse a 
inequívoca letra da lei, decorre do próprio senso comum que a formação de consórcios de 
empresas só tem sentido para a possível execução de objetos extraordinários, vultosos, 
altamente complexos ou inauditos; 

15.1.2 No mesmo sentido, o TCU entendeu que: O art. 33 da Lei de licitações expressamente atribui à 
Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no âmbito 
de discricionariedade da Administração. Isto porque, ao nosso ver, a formação de consórcios 
tanto pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de 
outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, 
caso contrário, concorreriam entre si) [...] (Acórdão 1.946/2006, Plenário, rel Marcos 
Bemquerer Costa); 

15.1.3 Com efeito, a ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto 
que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve 
questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não 
teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a 
Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de 
consórcio, o que não é o caso em questão, na medida em que várias empresas isoladamente 
apresentam condições de participar do presente certame. Tal medida visa afastar a restrição à 
competição, pois a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, 
reduziria o número de licitantes. 

 
 

  



 

 

 

 
Página 54 de 87 

 

ANEXO II 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Item Descrição das Metodologias Horas 
Alocadas 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 Metodologia Business Model 
Generation – BMG 

1.634 R$ 466,00 R$ 761.444,00 

2 Metodologia Project Management 
Body of Knowledge – PMBOK 

2.724 R$ 466,00 R$ 1.269.384,00 

3 Metodologia Balanced Scorecard 
– BSC 

2.506 R$ 466,00 R$ 1.167.796,00 

4 Metodologia Business Process 
Model and Notation – BPMN 

4.031 R$ 466.00 R$ 1.878.446,00 

PREÇO TOTAL R$ 5.077.070,00 

 
 
PREÇO GLOBAL (POR EXTENSO): CINCO MILHÕES E SETENTA E SETE MIL E SETENTA 
REAIS.  
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Item Descrição das Metodologias Horas 
Alocadas 

Preço X 
Hora 

Valor Total 

1 Metodologia Business Model 
Generation – BMG 

1.634   

2 Metodologia Project Management 
Body of Knowledge – PMBOK 

2.724 
 

 

3 Metodologia Balanced Scorecard 
– BSC 

2.506 
 

 

4 Metodologia Business Process 
Model and Notation – BPMN 

4.031 
 

 

TOTAL 10.895   

 

PREÇO GLOBAL  

 
 

Preço global por extenso:    
 
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias. 

 
Obs.: 
 
1). Formulação dos preços com base no Edital e seus Anexos; 
2). Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos relacionados aos serviços que 
compõe o objeto da licitação, bem como os impostos e insumos trabalhistas; 
3). Condições de pagamento e faturamento, conforme Edital e seus Anexos; 
4). Obrigatório mencionar prazo de validade da proposta comercial, 60 (SESSENTA) DIAS e identificá-
la, com assinatura e carimbo de CNPJ da proponente. 
5). Obrigatório datar a proposta comercial. 
6). Todos os itens deverão ser cotados. 
 
Dados da empresa a constar na proposta comercial 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço (com CEP): 
Telefone: e-mail 
 
Dados do representante legal, para assinatura do contrato, a constar na proposta comercial 
Nome: 
Nacionalidade: 
Estado civil: 
CPF: 
Identidade: 
Endereço residencial completo (com CEP) 
 
Dados bancários da empresa 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que o(a) empresa ____________, portadora 
do CNPJ:_________________ prestou para este Conselho os serviços ________________, 
(descrever neste espaço os serviços observando o disposto no escopo deste edital), tendo 
tais serviços sido prestados com as seguintes características: 

 
 

Período:        /       / a       /       /  
 

Horas de consultoria: 
 

Equipe técnica: 
 
 
 

Especificações técnicas: 
 
 
 
 

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada 
constando em nossos registros, até a presente data, que o(a) desabone comercialmente ou 
tecnicamente. 

 
 

Belo Horizonte, de de    
 

 
 
 

Assinatura e carimbo 
(Representante legal da empresa 

proponente) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

O(A) , portadora do CNPJ: , por 
intermédio do seu representante legal, abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para 
fins de participação no CONCORRÊNCIA N.º XXX que cumpre plenamente todos os requisitos 
de habilitação exigidos nesta licitação. 

 
 
 
 

Belo Horizonte, de de    
 
 
 
 

 
 

Assinatura e carimbo 
(Representante legal da 

empresa) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

CONCORRÊNCIA N.º 001/2022 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins 
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob 
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não 
da referida licitação; 

 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 
 

Belo Horizonte,_________________de __________de __________ 
 
 
 
 

 
Assinatura e carimbo (Representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 

A __ __________________________________________, com sede na Rua 
______________n.º _________, bairro ________________- MG, cadastrada no CNPJ 
sob o n.º ____, por seu Presidente __________________________, pelo presente 
instrumento particular de Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, o(a) 
Sr.(a) ________________________________ , Carteira de Identidade n.º 
_____________, expedida pela _________, com CPF n.º _________, brasileiro(a), com 
poderes especiais e específicos para prestar esclarecimentos, firmar compromisso e 
obrigações, tomar decisões, receber e dar quitação, renunciar ao direito de recurso, bem 
como praticar os atos necessários aos legítimos interesses do outorgante. 
 

Este instrumento é para fins de participação na licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA 
n.º: 001/2022, formulada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – 
CREA-MG. 

 
 

Belo Horizonte, de de    
 
 
 

 
 

Assinatura e carimbo 
(Representante legal da empresa 

proponente) 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
 
 
 

Para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA N.º: 001/2022, a(o) (NOME 
COMPLETO DO PROPONENTE) ________________, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ sob n.º: ______________, sediada no (ENDEREÇO COMPLETO), 
declara, sob as penas da lei que é (MICROEMPRESA OU  EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, CONFORME O CASO), na forma da Lei Complementar n.º: 123, de 14/12/2006. 

 
 
 

Belo Horizonte, _______________de _________ de _______ 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do diretor ou 
representante legal Nome e 
identificação do declarante 

 
 

OBS.: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ASSINADA POR REPRESENTANTE 
LEGAL DO PROPONENTE. 
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ANEXO IX 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
 
 
 

Para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA N.º: 001/2022, a(o) (NOME 
COMPLETO DO PROPONENTE) _____________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ sob o n.º: _____________ sediada no (ENDEREÇO COMPLETO), relaciona a 
equipe técnica que irá realizar a prestação de serviço: 
 
 

Item Nome CPF Função 

    

    

    

    

 
 
 
 

Belo Horizonte, _____________de _________de __________ 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do diretor ou 
representante legal  

 Nome e identificação do declarante 
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
Às ____ h ____ min do dia ____ / ____ / ____ na Sede do CREA-MG, reuniram-se representantes 
de diversos departamentos do CREA-MG, com o REPRESENTANTE LEGAL da empresa licitante, 
oportunidade em que foram esclarecidas as condições locais para o cumprimento das obrigações do 
objeto desta licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022, bem como sanadas todas as 
possíveis dúvidas existentes. 
 
O Representante Legal visitou os Departamentos, obteve acesso a relatórios de trabalho, pelo qual 
firma o presente, proclamando estar ciente da estrutura física e administrativa, dos sistemas de 
gestão existentes, complexidade, ambiente técnico e operacional, dos níveis e condições em que os 
trabalhos ligados à gestão se encontram desenvolvidos, sejam eles físicos, tecnológicos e humanos, 
que objetivamente impactem nos trabalhos a serem implementados, bem como dos termos e 
condições descritos no respectivo Edital e seus anexos. 
 
NOTA: Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer elemento, 
existência de dúvidas e outras questões que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações 
na execução dos serviços licitados e que poderiam ter sido observados na visita. 
 
 
 
 
REPRESENTANTE CREA-MG: 
CNPJ: 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE: 
CPF:     
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ANEXO XI 
 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 
 

Para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA N.º: 001/2022, a(o) (NOME COMPLETO DO 
PROPONENTE), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º     , 
sediada no (ENDEREÇO COMPLETO) firma o presente termo de compromisso de contratar o(s) 
profissional(is)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, através de :  (explicitar o vínculo contratual) 
cujo(s) atestados de capacidade técnica e formação/experiência, foram utilizadas para atendimento 
à(s) exigência(s) editalícia(s) no que tange à qualificação técnica profissional, caso este licitante se 
sagre vencedor desta licitação.  
 
Declaro ainda que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, até a 
data da assinatura do contrato. 
 
Eu,......................................................................declaro estar de pleno acordo com a contratação 
relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado 
neste Edital, Termo de Referência e demais documentos anexos.  
 
OBS: As graduações e pós-graduações exigidas deverão ser comprovadas por meio de diplomas. 
Ainda no caso de graduação, poderá ser comprovada conforme registro do profissional com a 
entidade profissional competente. As certificações deverão ser comprovadas por certificados e/ou 
declarações de capacitação. 
 
 
 
Cidade, ____ de ____________ de 2022. 

 
 
 

________________________________ 
(assinatura e carimbo) (nome do representante) CPF (informar) (cargo) (nome da empresa) 

Representante da licitante 
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ANEXO XII 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

# 
Descrição das 

Atividades 

Comprovação Integral Comprovação Parcial 
Sem 

Comprovação 

Descrição da 
verificação no 
Atestado de 

Capacidade Técnica 

Pontuação 
Descrição da 

verificação no Atestado 
de Capacidade Técnica 

Pontuação Pontuação 

1.Formulação Estratégica 

1.3. Metodologia Business Model Generation – BMG 

1 
I. Gestão da 
Inovação 

I. Evidência comprovada 
na criação do ambiente 
de oficina para 
recebimento das 
demandas de projetos 
com o objetivo de avaliar 
a viabilidade dos 
projetos em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando metodologias 
ágeis (Desing Thinking 
ou similares).  

4,00 

I. Evidência comprovada 
na criação do ambiente 
de oficina para 
recebimento das 
demandas de projetos 
com o objetivo de avaliar 
a viabilidade dos projetos, 
utilizando metodologias 
ágeis (Desing Thinking ou 
similares).  

3,00 0 

2 
II. Identificação 
dos diversos 
perfis de clientes 

II. Evidência 
comprovada na 
identificação de perfis de 
clientes dentro do 
contexto de negócio do 
cliente de em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BMG. 

4,00 

II. Evidência comprovada 
na identificação de perfis 
de clientes dentro do 
contexto de negócio do 
cliente em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG. 

3,00 0 

3 

III. 
Criação/revisão 
da proposta de 
valor 

III. Evidência 
comprovada na criação 
ou revisão das 
propostas de valor que o 
cliente apresenta ao 
mercado em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 

4,00 

III. Evidência comprovada 
na criação ou revisão das 
propostas de valor que o 
cliente apresenta ao 
mercado em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG. 

3,00 0 
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BMG. 

4 

IV. Encaixe da 
proposta de valor 
a cada perfil de 
cliente 

IV. Evidência 
comprovada na 
compatibilização das 
propostas de valor com 
os tipos de clientes 
identificados em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BMG. 

4,00 

IV. Evidência comprovada 
na compatibilização das 
propostas de valor com 
os tipos de clientes 
identificados em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG. 

3,00 0 

5 
V. Realização da 
modelagem do 
negócio 

V. Evidência 
comprovada na 
realização de 
modelagem do negócio 
em órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BMG através da 
ferramenta CANVAS. 

4,00 

V. Evidência comprovada 
na realização de 
modelagem do negócio 
em empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG através 
da ferramenta CANVAS. 

3,00 0 

6 

VI. Desenvolver a 
estratégia de 
comunicação 
fundamentada 
nos princípios 
estabelecidos 
através da 
modelagem do 
negócio 

VI. Evidência 
comprovada no 
desenvolvimento de 
estratégia de 
comunicação 
fundamentada na 
modelagem do negócio 
em órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BMG. 

4,00 

VI. Evidência comprovada 
no desenvolvimento de 
estratégia de 
comunicação 
fundamentada na 
modelagem do negócio 
em empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BMG. 

3,00 0 

1.4. Metodologia Project Management Body of Knowledge – PMBOK   

7 
I. Desdobramento 
da estratégia em 
iniciativas 

I. Evidência comprovada 
de desdobramento da 
estratégia em iniciativas 
ou projetos em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 

5,00 

I. Evidência comprovada 
de desdobramento da 
estratégia em iniciativas 
ou projetos em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia PMBOK. 

3,75 0 
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fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

8 

II. Aplicação de 
técnicas para 
análise de 
viabilidade de 
projetos 

II. Evidência 
comprovada de 
aplicação de técnicas 
para análise de 
viabilidade de projetos 
utilizando a matriz 
BASICO e AHP em 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

5,00 

II. Evidência comprovada 
de aplicação de técnicas 
para análise de 
viabilidade de projetos 
utilizando a matriz 
BASICO e AHP em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

3,75 0 

9 

III. 
Desdobramento 
da documentação 
de planejamento 
do projeto – 
Termo de 
Abertura do 
Projeto – TAP e 
Estrutura analítica 
do Projeto-EAP 

III. Evidência 
comprovada na 
elaboração de 
documentação de 
planejamento do projeto, 
como o Termo de 
Abertura do Projeto 
(TAP) e Estrutura 
analítica do Projeto 
(EAP) em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

7,00 

III. Evidência comprovada 
na elaboração de 
documentação de 
planejamento do projeto, 
como o Termo de 
Abertura do Projeto (TAP) 
e Estrutura analítica do 
Projeto (EAP) em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

5,25 0 

10 

IV. 
Acompanhamento 
da execução do 
projeto 

IV. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de 
mudanças, termo de 
aceitação e lições 
aprendidas em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

2,00 

IV. Evidência comprovada 
na da execução de 
projetos através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de mudanças, 
termo de aceitação e 
lições aprendidas em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

1,50 0 
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11 

IV-1. 
Acompanhamento 
da execução de 
projeto de 
implantação da 
LGPD 

IV-1. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de 
mudanças, termo de 
aceitação e lições 
aprendidas da LGPD em 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

2,00 

IV-1. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de mudanças, 
termo de aceitação e 
lições aprendidas da 
LGPD em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

1,50 0 

12 

IV-2. 
Acompanhamento 
da execução de 
projeto de 
implantação da 
Gestão 
Documental 

IV-2. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de 
mudanças, termo de 
aceitação e lições 
aprendidas da Gestão 
Documental em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
do PMBOK. 

2,00 

IV-2. Evidência 
comprovada na da 
execução de projetos 
através do 
acompanhamento de 
baixa de tarefas, atas de 
reuniões, plano de ação, 
análise de riscos, 
solicitação de mudanças, 
termo de aceitação e 
lições aprendidas da 
Gestão Documental em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia do PMBOK. 

1,50 0 

2.Gestão dos Processos de Negócio 

2.1. Metodologia Balanced Scorecard – BSC 

13 

I. Desdobramento 
da estratégia em 
objetivos 
específicos 

I. Evidência comprovada 
no desdobramento da 
estratégia em objetivos 
específicos de acordo 
com a identidade 
organizacional em 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BSC. 

3,00 

I. Evidência comprovada 
no desdobramento da 
estratégia em objetivos 
específicos de acordo 
com a identidade 
organizacional em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

2,25 0 
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14 

II. 
Desdobramento 
dos objetivos em 
indicadores de 
desempenho 

II. Evidência 
comprovada no 
desdobramento dos 
objetivos em indicadores 
de desempenho em 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BSC. 

3,00 

II. Evidência comprovada 
no desdobramento dos 
objetivos em indicadores 
de desempenho em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

2,25 0 

15 
III. Estabelecer 
metas para cada 
indicador 

III. Evidência 
comprovada no 
estabelecimento de 
metas para indicadores 
de desempenho 
alinhadas com as 
expectativas de 
resultado da 
organização em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BSC. 

3,00 

III. Evidência comprovada 
no estabelecimento de 
metas para indicadores 
de desempenho 
alinhadas com as 
expectativas de resultado 
da organização em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

2,25 0 

16 

IV. Especificação 
das métricas de 
cálculo para cada 
indicador 

IV Evidência 
comprovada de 
especificação das 
métricas de cálculo para 
cada indicador de 
desempenho alinhados 
com o metadados da 
organização em órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando a metodologia 
BSC. 

3,00 

IV Evidência comprovada 
de especificação das 
métricas de cálculo para 
cada indicador de 
desempenho alinhados 
com o metadados da 
organização em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

2,25 0 

17 

V. 
Acompanhamento 
periódico com 
registro de 
análise crítica do 
resultado 

V Evidência comprovada 
no acompanhamento 
dos indicadores de 
desempenho com o 
registro de análises 
críticas periódicas 
utilizando a metodologia 
BSC. 

5,00 

V Evidência comprovada 
no acompanhamento dos 
indicadores de 
desempenho com o 
registro de análises 
críticas periódicas em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando a 
metodologia BSC. 

5,00 0 

2.2. Metodologia Business Process Model and Notation - BPMN 
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18 

I. Mapeamento 
dos processos de 
negócio 

I.A. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio 
em atividades de 
fiscalização realizada 
por órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.A. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio em 
atividades de fiscalização 
em empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

19 

I.B. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio 
em atividades de 
normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.B. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio em 
atividades de 
normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

20 

I.C. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio 
em atividades de 
atendimento ao público 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.C. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio em 
atividades de atendimento 
ao público em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

21 

I.D. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio 
em atividades de 
procuradoria jurídica 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.D. Experiência 
comprovada em 
mapeamento dos 
processos de negócio em 
atividades de escritórios 
de advocacia, em 
departamento jurídico 
interno de empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados, cartórios etc., 
utilizando da notação 
BPMN. 

2,25 0 
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22 

II. Identificação e 
alinhamento 
sobre 
oportunidades de 
melhorias 

I.A. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
fiscalização realizada 
por órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.A. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de fiscalização 
em empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

23 

I.B. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.B. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

24 

I.C. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
atendimento ao público 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.C. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de atendimento 
ao público em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., realizada 
utilizando da notação 
BPMN. 

2,25 0 
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25 

I.D. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de 
procuradoria jurídica 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.D. Experiência 
comprovada em análise 
de processos, 
identificação de 
oportunidades de 
melhoria e alinhamento 
com os gestores em 
atividades de escritórios 
de advocacia, em 
departamento jurídico 
interno de empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados, cartórios etc., 
utilizando da notação 
BPMN. 

2,25 0 

26 

III. Modelagem 
dos processos 

I.A. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de fiscalização realizada 
por órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.A. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de fiscalização em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

27 

I.B. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.B. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de normatização técnica, 
análise e emissão de 
pareceres técnicos em 
empresas privadas, 
associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 

28 

I.C. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de atendimento ao 
público realizada por 
órgãos públicos 
municipais, estaduais ou 
federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 

3,00 

I.C. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de atendimento ao 
público em empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados etc., utilizando 
da notação BPMN. 

2,25 0 
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BPMN. 

29 

I.D. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de procuradoria jurídica 
realizada por órgãos 
públicos municipais, 
estaduais ou federais da 
administração direta, 
indireta, autárquica ou 
fundacional pública, 
utilizando da notação 
BPMN. 

3,00 

I.D. Experiência 
comprovada em 
modelagem dos 
processos em atividades 
de escritórios de 
advocacia, em 
departamento jurídico 
interno de empresas 
privadas, associações, 
cooperativas, consórcios 
privados, cartórios etc., 
utilizando da notação 
BPMN. 

2,25 0 

Pontuação Máxima 100,00 * Pontuação Máxima 77,75 * 0 

 
*A distribuição da totalidade dos pontos foi realizada de forma proporcional, considerando que para 
as atividades de maior relevância técnica a pontuação foi majorada com maior percentual. 
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ANEXO XIII 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

CPS-XXXX/XXXX 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL 
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS–CREA-MG, COM SEDE NA CIDADE DE 
BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1.600, BAIRRO: 
SANTO AGOSTINHO, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA–CNPJ, SOB 
O N.º: 17.254.509/0001-63, DENOMINADO CONTRATANTE, REPRESENTADO POR SEU 
PRESIDENTE, O ENG.º CIVIL LUCIO FERNANDO BORGES, PORTADOR DO CPF N.º 
456.367.026-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 35502/D EXPED. CREA-MG, E DE OUTRO, 
A,__________ INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA–CNPJ, SOB O 
N.º:___________, SITA NA RUA, _______________DENOMINADA, CONTRATADA, 
REPRESENTADA POR SR (A) ________,PORTADOR DO CPF: ____________, RESOLVEM 
CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO QUE SE REGERÁ PELA LEI 8.666/93 E PELAS 
SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na aplicação de 

metodologias, métricas e processos em monitoramento e gerenciamento do desempenho das 
atividades de negócio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – 
CREA-MG, conforme descrito nos ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO II - 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – Concorrência Pública 001/2022. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
 
2.1. Os documentos abaixo relacionados, rubricados pelas partes, constituem parte integrante 

deste instrumento contratual, independentemente de transcrição: 
 

2.1.1. Edital de Licitação – CONCORRÊNCIA 001/2022 e seus Anexos. 
 

2.1.2. Proposta comercial datada de XX/XX/2022, da empresa contratada. 
 
2.2. As disposições deste CONTRATO prevalecem sobre as de seus Anexos e, na hipótese de 

divergência entre estes, a prevalência será determinada pela ordem em que se estão 
relacionadas no item 2.1 acima. 

 
2.3. As referências neste instrumento às cláusulas, itens e subitens correspondem sempre aos do 

presente CONTRATO, salvo outra expressa indicação. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1. A CONTRATADA deverá atender às solicitações de serviços pelo CONTRATANTE. 
 
3.2. A execução dos itens solicitados deverá atender aos prazos estipulados nos Anexos I do Edital, 

parte integrante deste instrumento. 
 



 

 

 

 
Página 74 de 87 

3.3. Planejar, conduzir e executar os serviços objeto do presente CONTRATO, com integral 
observância de suas disposições, obedecendo rigorosamente não só às especificações, como 
também às normas previstas na legislação em vigor; que forem determinadas pelo CREA-MG. 
  

3.4. Suprir em tempo hábil os serviços/relatórios que vierem danificados ou que não estiverem com 
o padrão de qualidade exigido pelo CREA-MG, ou que vierem a impedir a solução de 
continuidade na execução dos serviços contratados. 
 

3.5. Credenciar, junto ao CREA-MG, um representante e/ou um preposto que serão seus únicos 
interlocutores para os fins previstos neste CONTRATO. 

 
3.6. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos 

causados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, ao CREA-MG ou a terceiros, bem 
como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes 
em razão da execução dos serviços objeto deste CONTRATO. 
 

3.7. Responder por quaisquer prejuízos sofridos pelo CREA-MG em decorrência de atraso parcial 
ou final elaboração dos serviços. 
 

3.8. A relação de encargos constantes desta cláusula não exclui as demais decorrentes deste 
CONTRATO ou de leis e Regulamentos em vigor. 
 

3.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

3.10. A CONTRATADA e seus profissionais submeter-se-ão às condições fixadas pelo CREA-MG 
quanto ao comportamento, discrição e urbanidade no serviço, sujeitando-se às regras do sigilo 
em relação a assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, 
inclusive após cessado o contrato decorrente desta licitação. 
 

3.11. Planejar, conduzir e executar os SERVIÇOS, com integral observância de suas disposições, 
obedecendo rigorosamente não só as especificações deste instrumento, bem como a de seus 
anexos. 
 

3.12. Utilizar pessoal qualificado e em número suficiente à execução dos serviços. A CONTRATADA 
é a única responsável pelos contratos de trabalho de seus profissionais, inclusive nos 
eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser arguida 
solidariedade do CREA-MG nem mesmo responsabilidade subsidiária, não existindo, por 
conseguinte, vinculação empregatícia entre seus empregados e o CREA-MG. 
 

3.13. Pagar pontualmente todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que 
venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de mão-de-obra, seguro de acidentes do 
trabalho, todos os tributos e contribuições que gravem os custos dos SERVIÇOS, 
comprovando perante o CREA-MG, sempre que por este solicitado, o cumprimento dessas 
obrigações: 
 
3.13.1. Fica expressamente pactuado que, se porventura o CREA-MG for autuado, 

notificado, intimado ou mesmo condenado, em razão do não cumprimento em época 
própria de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, originária deste 
CONTRATO, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra 
espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos, com base neste ou 
em outro contrato, até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva obrigação, 
liberando ao CREA-MG de eventual autuação, notificação, intimação ou condenação. 

 
3.13.2. Caso já tenham sido liberados pelo CREA-MG todos os pagamentos e importâncias 

devidos à CONTRATADA, ou se este CONTRATO já tiver sido encerrado e não 
havendo possibilidade de compensação satisfatória com base em outro contrato, 
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assistirá ao CREA-MG o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da 
CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente instrumento como título executivo 
extrajudicial. 

 
3.13.3. Caso seja ajuizada reclamação trabalhista contra a CONTRATADA por empregado 

alocado aos SERVIÇOS, e o CREA-MG vier a ser notificado para integrar a lide, fica 
expressamente autorizado a: 

 
I – Reter da CONTRATADA, com base neste ou em outro contrato em vigor, 
importância tão próxima quanto possível do valor das parcelas pleiteadas, no primeiro 
faturamento, caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; 
 
II – Ressarcir-se nas mesmas condições e independentemente do resultado da ação, 
o valor das horas que forem despendidas pelo advogado do CREA-MG, 
especialmente, na elaboração de petições e nos deslocamentos para a audiência, o 
mesmo ocorrendo quanto ao preposto do CREA-MG, além das despesas judiciais e 
do custo que incorrer para produzir suas provas, servindo de base para o 
ressarcimento aqui pactuado o salário do advogado e do preposto do CREA-MG. 
 
III – Promover o registro deste CONTRATO e seus aditivos perante os órgãos aos 
quais devam os mesmos serem submetidos, de acordo com a legislação em vigor, 
arcando com todas as despesas daí decorrentes e comprovando perante o CREA-
MG, no prazo de 20 (vinte) dias úteis da assinatura deste instrumento, o cumprimento 
desta obrigação. 

 
3.14. Refazer ou revisar às suas custas quaisquer SERVIÇOS que, por sua culpa, venham a ser 

considerados pelo CREA-MG como errados, insuficientes ou inadequados. 
 
3.14.1. No caso da CONTRATADA recusar-se a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, o 

CREA-MG procederá à correção dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelas 
multas e outras sanções decorrentes do inadimplemento contratual, podendo ainda o 
CREA-MG se ressarcir com os créditos de qualquer pagamento ainda devidos à 
CONTRATADA, com base neste ou em outro contrato. 

 
3.15. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por todos e quaisquer danos materiais 

ou pessoais, decorrentes dos SERVIÇOS que direta ou indiretamente executar, ainda que tais 
danos sejam causados por atos de terceiros ou ainda, que decorram de determinações do 
FISCAL DO CONTRATO do CREA-MG, para cuja execução a CONTRATADA tomará as 
medidas de segurança necessárias. Tal responsabilidade se estende aos danos causados ao 
seu próprio pessoal e materiais, bem como aos do CREA-MG, seus prepostos e terceiros. 
 

3.16. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos 
causados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, ao CREA-MG ou a terceiros, bem 
como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes 
em razão da execução dos SERVIÇOS. 
 

3.17 Manter, durante todo o período de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidos na licitação. 
 

3.18 É expressamente vedado o desconto de Fatura/Duplicata ou qualquer outro documento em 
estabelecimento bancário ou de factoring. 
 

3.19. Efetuar os serviços objeto deste contrato, dentro dos padrões técnicos exigidos. 
  

3.20. Responsabilizar-se pela qualidade e padrão dos serviços executados, indispensáveis ao bom e 
fiel cumprimento do contrato. 
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3.21. Atender aos serviços dentro dos prazos estabelecidos. 
 

3.22. Informar ao CONTRATANTE, quando solicitado, a posição dos serviços. 
 

3.23. Permitir a inspeção dos serviços por pessoal credenciado pelo CONTRATANTE, sempre que 
for julgado necessário. 
 

3.24. Solicitar instruções por escrito ao CONTRATANTE, nos casos em que as informações 
fornecidas forem inadequadas e/ou insuficientes para a execução dos serviços. 
 

3.25. Não subcontratar, ceder ou transferir o objeto do presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
4.1. Garantir à CONTRATADA o acesso a documentação e informações necessárias, bem como os 

elementos básicos indispensáveis à realização dos serviços. 
 
4.2. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou 

procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO. 
 
4.3. Credenciar junto a CONTRATADA, um funcionário de seu próprio quadro ou terceiro, que 

atuará como FISCAL DO CONTRATO. 
 
4.4. Efetuar os pagamentos das faturas nos prazos previstos neste CONTRATO. 
 
4.5. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou 

procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO. 
 
4.6. Atribui-se à CONTRATANTE a determinação, a gerência, a supervisão, o controle e a 

fiscalização, bem como a gestão qualitativa dos serviços a serem prestados, e à 
CONTRATADA a responsabilidade da execução dos serviços, através do gerenciamento dos 
seus recursos humanos e físicos; 
 

4.7. Serão da responsabilidade da CONTRATANTE: 
 
4.7.1. A designação da Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato; 
4.7.2. O fornecimento de crachá de identificação dos consultores; 
4.7.3. A definição das credenciais de acesso à equipe da CONTRATADA; 
4.7.4. O fornecimento de espaço físico adequado para trabalhos dos consultores; 
4.7.5. A designação de equipe de apoio às atividades contratadas. 
4.7.6. Os equipamentos informatizados compatíveis com as tecnologias e softwares 

implementados para a gestão estratégica. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
5.1. O CREA-MG fará o acompanhamento dos serviços objeto deste Certame através da Comissão 

Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato, 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 CREA-MG ou terceiros; 

 
5.2. A Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato estará à disposição da CONTRATADA 

para fornecer informações, necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados; 
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5.3. A Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato terá acesso a todos os locais onde os 
serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do contrato, que se 
destinem a acautelar e preservar todo e, qualquer direito do CREA-MG, devendo: 
 
5.3.1 Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições 

estabelecidas; 
5.3.2 Solicitar a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada 

inconveniente; 
5.3.3 Proceder à verificação e à aprovação dos documentos de medição dos serviços 

objeto do Contrato, encaminhados pela CONTRATADA; 
5.3.4 Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de 

inobservância de exigências da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO amparadas em 
disposições contidas no Contrato, até a regularização da situação. Tal procedimento 
será comunicado por escrito à CONTRATADA; 

 
5.3.5 Instruir a CONTRATADA quanto à prioridade dos serviços a serem executados; 
5.3.6 Exigir que os responsáveis pela execução do objeto observem as exigências legais 

sobre a documentação e procedimentos necessários; 
5.3.7 Emitir relatório que demonstre que a fiscalização procede à rigorosa medição das 

etapas já concluídas, para liberação de pagamentos de medições / parcelas, de modo 
a evitar pagamentos antecipados ou discrepâncias entre os serviços medidos e 
pagos; 

5.3.8 Decidir acerca das questões que se apresentarem, durante a execução dos serviços; 
5.3.9 O CREA-MG, através da Comissão Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato, 

reserva-se no direito de exercer durante todo o período contratual uma rígida e 
constante Fiscalização sobre os serviços, inclusive quanto ao pessoal da 
CONTRATADA no que se refere a seu comportamento, capacitação e apresentação. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO 
 
6.1 O prazo para prestação do objeto contratado é de 12 (DOZE) MESES, contados da data de 

assinatura da ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA, mediante as assinaturas da CONTRATADA e 
do FISCAL DO CONTRATO, podendo o contrato ser prorrogado, através de Aditivo Contratual, 
nos termos e limites da Lei n.º 8.666/93. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - VALOR DO CONTRATO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
7.1. Para fins legais e contratuais, inclusive para aplicação de multas, o presente contrato tem o 

valor global de R$ (________________________). Discriminado da seguinte forma: 
 

Item Descrição das Metodologias Horas 
Alocadas 

Preço X 
Hora 

Valor Total 

1 Metodologia Business Model 
Generation – BMG 

1.634   

2 Metodologia Project Management 
Body of Knowledge – PMBOK 

2.724 
 

 

3 Metodologia Balanced Scorecard – 
BSC 

2.506 
 

 

4 Metodologia Business Process 
Model and Notation – BPMN 

4.031 
 

 

TOTAL 10.895   

PREÇO GLOBAL  
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7.2. Os pagamentos serão efetuados MENSALMENTE POR MEDIÇÃO DAS HORAS APLICADAS, 
conforme previsto no Anexo I, depois de aceitos os serviços pela Fiscalização do Contratante. 

 
7.3. No valor global supracitado estão incluídos todos os honorários pelos serviços profissionais 

prestados, diárias gratificações, despesas diretas e indiretas, impostos e outros que se fizerem 
necessários para o perfeito cumprimento dos serviços contratados. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
8.1. Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais federais, estaduais 

e municipais devidos em decorrência direta ou indireta deste contrato ou de sua execução, 
bem como as despesas de registro deste, se necessário, serão de exclusiva responsabilidade 
da CONTRATADA, sem direito a reembolso. 

 
 
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO 
 
9.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. Após o período de 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura da Ordem de Serviço/Compra, poderá haver reajuste dos preços tendo como base 
no índice IPC-A (IBGE) acumulado nos últimos 12 meses, com referência no 4º (quarto) mês 
anterior ao vencimento, ou na falta ou extinção deste, pelo índice permitido por lei vigente na 
época do reajuste, para efeito de correção do valor contratual. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1 O pagamento pela efetiva prestação dos serviços será realizado pelo CREA-MG, mediante 

apresentação de Nota Fiscal. Serão feitas medições mensais dos serviços, submetidas à 
aprovação Departamento de Planejamento, Gestão e Tecnologia do CREA-MG, de acordo com 
o relatório de medição. Todos os serviços considerados não conformes deverão ser 
prontamente refeitos pela empresa CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CREA-MG. 

 
10.1.1 A nota deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma. 
10.1.2 O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto ao INSS 

(CND Federal, Estadual e Municipal), à Justiça do Trabalho (CNDT) e junto ao FGTS 
(CRS), conforme instrução da Receita Federal do Brasil. 

10.1.3 O pagamento está condicionado à apresentação dos relatórios/medições elaborados 
com a observância do Termo de Referência. 

10.1.4 A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos 
Relatórios/Medições, não sendo objeto de medição serviços não aceitos pela 
fiscalização do contrato. 

 
10.2 O pagamento será processado em parcelas mensais, conforme medições realizadas pela 

FISCALIZAÇÃO, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa dos serviços realizados 
e “ACEITE” da Nota Fiscal pelo CREA-MG, consideradas as condições estabelecidas no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e no contrato. 

 
10.3 A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios da sua 

realização e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato para a necessária verificação. 
 
10.4 O pagamento será processado MENSALMENTE, de acordo com a comprovação do serviço 

realizado, com a emissão de relatório e a anuência da Fiscalização do Contrato, mediante a 
apresentação das notas fiscais discriminativas, no prazo de até 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS, 
contados da data do recebimento e aceite do objeto contratado e/ou relatórios, pelo setor 
requisitante. 
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10.4.1 O pagamento da última fatura está condicionado a: 
 

11.4.1.1 Aprovação de todos os relatórios. 
11.4.1.2. Devolução dos Crachás pela equipe. (Se tiverem sido fornecidos) 
11.4.1.3. Assinatura do Termo de Encerramento. 

 
10.5 A Seção de Planejamento e Gestão disporá de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS após a apresentação 

da Nota Fiscal para o "aceite" dos serviços. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou 
qualquer divergência, o serviço não será aceito, ficando a cargo do fornecedor a sua correção 
ou reposição, sendo sustado o pagamento. 

 
10.6 Após o “aceite” dos serviços/produtos por parte setor requisitante do CREA-MG, o pagamento 

será processado mediante a apresentação das notas fiscais discriminativas, devidamente 
atestadas, dentro do prazo previsto, contados da data do recebimento e “aceite” da nota fiscal, 
pelo setor requisitante. Caso seja detectado qualquer problema na Nota Fiscal, a mesma será 
devolvida, ficando a cargo do fiscal do contrato solicitar a sua correção ou reposição. 

 
10.6.1 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue à Seção de Aquisições, Convênios, 

Contratos e Licitações, com antecedência mínima de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS do 
vencimento, para que haja tempo hábil no processamento do pagamento, conforme 
prescreve o item 4.9.1.1. da IS-SAF-01-A-2011. 

10.6.2 Caso sejam constatados, pelo CREA-MG, erros, falhas ou divergências nos 
documentos referidos nesta Cláusula, o prazo para o pagamento só será contado a 
partir da data de reapresentação, pela CONTRATADA, das notas fiscais e faturas ou 
notas fiscais-faturas, devidamente retificadas, sem atualização monetária, não 
incidindo qualquer acréscimo sobre os valores faturados. 

10.6.3 Constatadas pelo CREA-MG quaisquer irregularidades em faturas já pagas, este 
efetuará a glosa e optará entre o desconto desse valor no próximo pagamento ou 
notificará a CONTRATADA para recolhimento no prazo máximo de 10 (DEZ) DIAS 
CORRIDOS, contados da data do recebimento da notificação. 

10.6.4 As Notas Fiscais da CONTRATADA deverão conter os valores unitários e descrições 
idênticas às estipuladas no ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, conforme 
estipulado na planilha apresentadas no processo licitatório, prevalecendo para efeitos 
de pagamento o critério de arredondamento universal quando da ocorrência de 
frações de centavos. 

10.6.5 As faturas deverão ser encaminhadas para: 
 

CREA-MG 
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA CREA-MG 
AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 3º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO 
CEP: 30.170-917, EM BELO HORIZONTE/MG 
10.6.6. Na fatura deverá constar o número do Contrato a ser assinado entre as 
partes. 
10.6.7. O CREA-MG efetuará o pagamento por meio de depósito bancário, na conta 
da licitante vencedora. 

 
Banco _________ 
Agência ________ 
Conta __________ 
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10.6.9 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.6.10 A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às 
multas e/ou indenizações devidas pelo contratado. 

 
10.7 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo 

CREA-MG, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, cuja apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, a incidir MULTA de 2% 
(dois por cento) sobre o valor da parcela do mês de atraso e JUROS DE MORA, que serão 
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, mediante 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
I = (TX/100/365) 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de compensação financeira. 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual. 
EM = Encargos moratórios. 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP= Valor das parcelas em atraso. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. A CONTRATANTE designará Agente Responsável pela Coordenação e Fiscalização do 

Contrato e a CONTRATADA nomeará seu Preposto, com amplos poderes para decidirem todos 
os assuntos relativos aos serviços e através dos quais serão feitos os contatos entre as partes. 

 
11.2. Procedimentos para execução dos serviços: 
 

11.2.1. Reunião de início dos serviços: 
11.2.2. Será obrigatoriamente realizada reunião para início dos serviços, na qual a 

CONTRATADA apresentará o responsável legal (ou preposto mediante procuração 
específica), as suas normas, critérios e padrões para execução dos serviços, as quais 
deverão ser aprovadas pela CONTRATANTE, tendo como referência o presente 
Termo. 

11.2.3. Alterações nas normas, critérios e padrões durante a execução dos serviços: 
11.2.4. O CONTRATANTE se reserva o direito de alterar as normas, critérios e padrões para 

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

11.2.5. Aprovação dos Relatórios/Pareceres: 
11.2.6. Os Relatórios/Pareceres a serem emitidos, deverão ser apresentados em reunião, a 

ser agendada com o representante da CONTRATANTE, Responsável pela 
Coordenação e Fiscalização do Contrato. 

11.2.7. Caso venham a ser apresentados, responsável pela Coordenação e Fiscalização do 
Contrato, quaisquer comentários sobre os Relatórios/Pareceres, esses comentários 
deverão ser atendidos e/ou esclarecidos pela CONTRATADA, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, como condição para a aprovação final. 

 
11.3. Somente após a Aprovação final ou decorrido o prazo que se refere à alínea acima, poderá a 

contratada emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente a parcela. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PENALIDADE E MULTAS 
 
12.1. Pelo não cumprimento de qualquer condição ou cláusula contratual, a CONTRATADA ficará 

sujeita às seguintes penalidades: 
 

12.1.1. Advertência; 
12.1.2. Multa; 
12.1.3. Rescisão; 
12.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
12.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
 
12.2. Ocorrendo descumprimento de qualquer obrigação assumida pela CONTRATADA, o CREA- 

MG poderá cobrar uma multa diária a partir da data em que ficar caracterizado o 
inadimplemento e enquanto este perdurar, correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do 
CONTRATO, no limite máximo de 20% (vinte por cento). 
12.2.1. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ocorrendo rescisão por motivo imputável à 

CONTRATADA, esta responderá por: 
 

I - Multa rescisória de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total estimado do 
CONTRATO depois de atualizado para a data da rescisão contratual, com os créditos 
de qualquer pagamento ainda devido à CONTRATADA, com base neste ou em outro 
contrato; 
 
II - Pelo pagamento de perdas e danos que puderem ser efetivamente apurados. 

 
12.3 A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada obrigação deixar de ser 

cumprida, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda. 
 
12.4 As multas porventura aplicadas serão consideradas dívida líquida e certa, ficando o CREA-MG 

autorizado a descontá-las dos pagamentos devidos à CONTRATADA, cobrá-las judicialmente, 
servindo, para tanto, o presente instrumento como título executivo extrajudicial. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO 
 
13.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido independentemente de interpelação judicial, 

sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização de qualquer espécie quando: 
 

13.1.1. Não cumprir a CONTRATADA qualquer de suas cláusulas ou obrigações; 
13.1.2. Pela decretação de falência, pedido de concordata, ou a instauração de insolvência 

civil da CONTRATADA; 
13.1.3. Pela alteração social ou modificações da finalidade ou da estrutura da empresa que, 

a juízo do CREA-MG, prejudique a execução dos serviços pela CONTRATADA; 
 
13.1.4. Por protesto de títulos ou emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que 

caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 
13.1.5. Por atingir o limite de 20% de multas contratuais estabelecidas na Cláusula Décima 

Primeira; 
13.1.6. Suspensão, pelas autoridades competentes, dos SERVIÇOS, em decorrência de 

violação de dispositivos legais vigentes. 
13.1.7. Não pagamento pela CONTRATADA, no prazo legal, da remuneração de seu pessoal 

ou de quantias devidas as suas subcontratadas, fornecedores, bem como pelo não 
pagamento ou recolhimento de quaisquer ônus ou tributos incidentes sobre as 
mesmas. 
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13.1.8. Atrasos na execução dos SERVIÇOS, por culpa da CONTRATADA, sem justificativa 
aceita pelo CREA-MG. 

13.1.9. Se a CONTRATADA paralisar total ou parcialmente os SERVIÇOS, sem prévio e 
expresso consentimento do CREA-MG, por escrito. 

13.1.10. Incapacidade técnica, negligência, imprudência, imperícia ou má fé da 
CONTRATADA, devidamente comprovadas. 

13.1.11. Interrupção dos SERVIÇOS pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior como 
previsto no item 15.1, por mais de 60 (sessenta) dias corridos, hipótese em que o 
CREA-MG pagará à CONTRATADA apenas a importância correspondente aos 
SERVIÇOS já executados e aceitos; 

13.1.12. Pelo não cumprimento da produção mínima mensal a ser cumprida, bem como, os 
prazos e quantitativos estabelecidos no ANEXO I. 

13.1.13. A CONTRATADA reconhece ainda os direitos do CONTRATANTE nos casos de 
rescisão administrativa, previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93. 

 
13.2. Ocorrendo rescisão por motivo imputável à CONTRATADA, o CREA-MG ficará 

automaticamente imitido na posse dos SERVIÇOS já realizados ou intitulado a imitir-se, de 
imediato, mormente na posse da documentação ainda não entregue, reservando-se o direito de 
concluir os SERVIÇOS, acaso restantes, pelos meios que julgar mais convenientes. Nessa 
hipótese, a CONTRATADA será reembolsada pelos SERVIÇOS já realizados e aceitos pelo 
CREA-MG. 

 
13.3. Rescindido o contrato, o CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, retomar os serviços na 

fase em que estiver e dar-lhe o andamento que lhe aprouver, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial. 

 
13.4. Nas Hipóteses previstas nos subitens 13.1.1 a 13.1.13 do item 13.1 acima, o CREA-MG 

poderá, caso não exercite o seu direito de rescindir o CONTRATO, sustar o pagamento das 
faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 

 
13.5. Havendo rescisão de contrato por ato unilateral da Administração, esta providenciará a 

retenção de créditos decorrentes do contrato e da garantia contratual até o limite dos prejuízos 
causados à Administração. (Lei 8.666/93, art. 80). 

 
13.6. Em caso de rescisão, decorrente da inadimplência da CONTRATADA, esta ficará obrigada a 

devolver todas as parcelas efetivamente pagas, devidamente atualizadas, corrigidas pela 
variação do IGPM/FGV. 

 
13.7. É facultado ao Contratante e a qualquer tempo rescindir o presente instrumento 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que, notifique a outra por 
escrito no prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TOLERÂNCIA 
 
14.1 A eventual tolerância do CONTRATANTE com relação ao inadimplemento da CONTRATADA, 

de cláusula ou obrigação contratual, não importará em novação, não podendo ela reivindicar do 
CONTRATANTE a concessão de igual tolerância em outros casos. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SIGILO 
 
15.1. À CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a 

natureza ou o andamento dos SERVIÇOS, bem como divulgar, através de qualquer meio de 
comunicação, dados e informes relativos aos SERVIÇOS executados, salvo por expressa 
autorização escrita do CREA-MG. 
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15.1.1. Para fins deste CONTRATO informação confidencial significa toda aquela obtida pela 
CONTRATADA em decorrência deste CONTRATO e que não seja de domínio 
público, incluindo, notas, memorandos, especificações, bases de dados, mídias de 
computador e informações verbais. 

 
15.2. A CONTRATADA se compromete por si, por seus empregados, prepostos e subcontratados a 

guardar sigilo sobre as informações confidenciais. 
 
15.3. Não obstante, o término do prazo contratual, inclusive no caso da Cláusula Décima Segunda, 

as obrigações acima mencionadas previstas nos itens 15.1 e 15.2 permanecerão em vigor. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR 
 
16.1. Se qualquer das partes ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo 

ou em parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de 
imediato e ratificar por escrito a comunicação, em até 10 dias, informando os efeitos danosos 
do evento. 

16.2. Constatada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ficarão suspensas tanto as 
obrigações que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto à obrigação de o CREA-
MG remunerá-las. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGUROS 
 
17.1. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer danos sofridos por ela, seus 

empregados, prepostos ou terceiros, oriundos de dolo ou culpa sua, decorrentes de sinistro nos 
SERVIÇOS, materiais e equipamentos do CREA-MG sob sua guarda e responsabilidade. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
18.1. Este contrato reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, pelas disposições do edital, 

pelos preceitos de direito público e supletivamente pelos princípios da teoria geral dos 
contratos e disposições de direito privado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
19.1 O CONTRANTE fará publicar resumo deste termo, no Diário Oficial da União – DOU, em no 

máximo 20 (vinte) dias de sua assinatura. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
20.1 Este instrumento só poderá ser alterado ou modificado em qualquer de suas cláusulas, 

mediante aditivo contratual, conforme legislação em vigor. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO 
 
21.1. O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo 

ou em parte.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 
22.1 Havendo necessidade para a CONTRATANTE, o objeto deste Contrato poderá ser suprimido  
unilateralmente, durante a vigência contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu 

valor inicial atualizado e aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
22.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja 

resultado de acordo entre os contratantes. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. Os recursos para execução das despesas deste Contrato correrão à conta n.º 

6.2.2.1.1.01.04.09.002 – SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DESPESAS DO CONTRATO 
 
24.1 Constituirá encargo exclusivo da contratada, o pagamento de tributos, tarifas ou emolumentos 

e despesas da formalização do contrato e da execução do seu objeto. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES 
 
25.1 Os ensaios, testes e demais provas exigidas para a boa execução dos serviços correrão por 

conta da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
26.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos 
ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:  
 

26.1.1 O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com os arts. 7º e 11º da   Lei 
13.709/2018 para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;  

26.1.2 O tratamento esteja limitado às finalidades e do serviço contratado, utilizando-os, 
quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício 
regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD);  

26.1.3 Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria 
prestação do serviço, essa será realizada mediante prévia aprovação da 
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento 
dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os 
dados assim coletados apenas poderão ser utilizados na execução dos serviços 
especificados no CONTRATO ORIGINAL e, em nenhuma hipótese, poderão ser 
compartilhados ou utilizados para outras finalidades;  

26.1.4 Os sistemas operacionais utilizados para o armazenamento dos dados pessoais 
coletados deverão seguir um conjunto de premissas, políticas e especificações 
técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia da informação e comunicação 
no Governo Federal;  

26.1.5 Os dados obtidos em virtude do CONTRATO ORIGINAL serão armazenados em 
banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na 
aplicação de acesso (log) e de adequado controle de acesso e com transparente 
identificação do perfil dos usuários, como forma de garantir a rastreabilidade de cada 
transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o 
compartilhamento desses dados com terceiros; e  
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26.1.6 Encerrada a vigência do CONTRATO ORIGINAL ou não mais havendo a 
necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a 
CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pela 
CONTRATANTE e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do 
determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e 
todas as suas cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo 
se a CONTRATADA tiver que manter os dados para cumprimento de obrigação legal 
ou outra hipótese prevista na LGPD.  

 
26.2 A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições 

acordadas nesta subcláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da 
CONTRATANTE, cujos princípios deverão ser aplicados ao tratamento dos dados pessoais de 
que trata a presente cláusula.  

 
26.3 O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter 

dados pessoais ou segredos de negócio da CONTRATANTE implicará, para a CONTRATADA 
e para os seus prepostos - devida e formalmente instruídos neste sentido -, o mais absoluto 
dever de sigilo, no curso do presente Contrato e pelo prazo de até 10 (DEZ) ANOS contados 
do seu termo final.  

 
26.4 A CONTRATADA cooperará com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigações 

referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas demais leis e 
regulamentos de proteção de dados em vigor, bem como no atendimento de requisições e 
determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de Controle.  

 
26.5 A CONTRATADA deverá informar imediatamente à CONTRATANTE ao receber solicitação do 

titular a respeito dos dados pessoais e responder qualquer solicitação no que tange a dados 
pessoais do solicitante nas instruções documentadas da CONTRATANTE ou conforme exigido 
pela LGPD ou pelas leis e regulamentos de proteção de dados em vigor.  

 
26.6 O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado da 

CONTRATANTE no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) HORAS da ocorrência de qualquer 
incidente que implique em violação ou risco de violação de dados pessoais, para que esse 
possa adotar as providências devidas.  

 
26.7 A critério do Encarregado da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a 

colaborar na elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), conforme a 
sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto do CONTRATO ORIGINAL no tocante a 
dados pessoais.  

 
26.8 Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção 

III, Capítulo VI da LGPD. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – GARANTIA 
 
27.1 Será exigido que a CONTRATADA apresente ao CREA-MG, em até 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, da 

assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (CINCO 
POR CENTO) do valor constante da proposta comercial, mediante uma das seguintes 
modalidades: 

 
27.1.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
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27.1.1.1 No caso de prestação da garantia na modalidade de caução em dinheiro, a 
empresa vencedora do certame poderá efetuar pagamento de boleto 
bancário emitido pelo CREA-MG. 

27.1.2 Seguro-garantia. 
27.1.3 Fiança-bancária. 

 
27.2 A garantia deverá ser mantida durante toda a execução do contrato. 
 
27.3 No caso de alteração do valor contratado, por acréscimo ou supressão, a garantia deverá ser 

atualizada, a fim de manter o percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratado. 

 
27.4 No caso de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia será executada para 

ressarcimento ao CREA-MG dos valores das multas e indenizações a ela devidos, sujeitando-
se, ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei 8.666/1993. 

 
27.5 A garantia, ou seu saldo, somente será restituída à empresa CONTRATA após o recebimento 

definitivo do objeto do presente certame. 
 
27.6 Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis e obedecendo o princípio do contraditório, 

o CREA-MG recorrerá à garantia citada a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhes sejam 
causados pela CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficará 
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS após 
sua notificação. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
28.1 A CONTRATADA, ao assinar o presente CONTRATO, declara ter tomado pleno conhecimento 

das especificações e demais documentos constantes do ANEXO I e realizado investigações, a 
seu exclusivo critério, suficientes para o conhecimento das condições de execução dos 
SERVIÇOS e que poderão interferir nos seus prazos e custos, não sendo o CREA-MG 
responsável por qualquer falha decorrente dessas investigações. 

 
28.2 A CONTRATADA se obriga a cooperar com outras CONTRATADAS do CREA-MG, 

entrosando-se com elas, a fim de que todos os SERVIÇOS se desenvolvam conforme a 
programação estabelecida para cada uma. Quaisquer entendimentos entre as diversas 
CONTRATADAS serão feitos, por escrito, sempre através do FISCAL DO CONTRATO. 

 
28.3 A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pelos SERVIÇOS, assumindo 

inteira, total e exclusiva responsabilidade pela sua execução e qualidade técnica dos mesmos. 
 

28.3.1 A tolerância ou o não exercício, pelo CREA-MG, de quaisquer direitos a ela 
assegurados neste CONTRATO ou na lei em geral não importará em novação ou 
renúncia a qualquer desses direitos, podendo o CREA-MG exercitá-los a qualquer 
tempo. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - RETENÇÃO DE IMPOSTOS 
 
29.1. O CONTRATANTE é obrigado a fazer as retenções determinadas na IN SRF 480, de 15 de 

dezembro de 2004, alterada pela IN SRF 539, de 25 de abril de 2005, que dispõem sobre a 
retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas por órgãos, 
autarquias e fundações da administração pública federal. 

 
29.2. A CONTRATADA que for optante pelo "SIMPLES NACIONAL" deverá informar na nota fiscal e 

encaminhar juntamente com a mesma a Declaração de opção. 
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29.3. O CONTRATANTE irá reter, também, o ISS conforme Lei Complementar 116/2003. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FORO 
 
30.1 Em face a natureza jurídica de entidade autárquica federal do CREA-MG, bem como por força 

do disposto no § 2º do artigo 55, da Lei 8.666/93, fica eleito pelas partes o foro da Justiça 
Federal – Seção Judiciária de Minas Gerais nesta cidade de Belo Horizonte, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou possa vir a ser, para dirimir as 
questões decorrentes deste CONTRATO e da execução de seu objeto. 

 
E pôr estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) 
vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 
Belo Horizonte, _____de ____________ de 2022 
 
 
CONTRATANTE     CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1) __________________________________  2) _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


