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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Diretoria Central de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

 

 

ANEXO XX - TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão Solicitante
Número da
Unidade
de Compra

09/10/2020
Secretaria de Estado
de Planejamento e
Gestão - SEPLAG

1501566

 

Responsável pela Solicitação Superintendência
ou Diretoria

Nome: Natália Caroline Marçal Ferraz

E-mail:
natalia.ferraz@planejamento.mg.gov.br

Ramal para contato:

Diretoria Central
de Governança
em Tecnologia da
Informação e
Comunicação -
DCGTIC

 

1. OBJETO:

O presente termo de referência tem por objeto o Registro de Preços para a prestação de serviços de
informá�ca, especificamente a emissão de cer�ficado digital na cadeia da Receita Federal do Brasil (RFB)
por autoridade cer�ficadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), sob
demanda, futura e eventual, conforme especificações, exigências e quan�dades estabelecidas neste
documento.

 

Lote Item

Código
do
item
no
SIAD

Especificação do
item Quant. Unid. de

aquisição
Descrição do item
CATMAS

 01 34908 Emissão de
Cer�ficado Digital, do
�po A1, na

6 Unidade CERTIFICADO
DIGITAL A1- 
NAO REQUER
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hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-CPF,
sem fornecimento de
token, com validade
de 1 ano.

HARDWARE 
CRIPTOGRAFICO

 02 90255

Renovação de
Cer�ficado Digital, do
�po A1, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-CPF,
com validade de
1 ano.

6 Unidade

CERTIFICADO
DIGITAL A1,
PESSOA FISICA -
NAO REQUER
HARDWARE
CRIPTOGRAFICO,
RENOVACAO
ONLINE

Único

 

 

 

 

 

 

 

 

03 75116

Emissão de
Cer�ficado Digital, do
�po A3, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-CPF,
COM fornecimento
de Token
criptográfico para
armazenamento do
cer�ficado, com
validade de 3 anos.

278 Unidade

CERTIFICADO
DIGITAL A3
ARMAZENADO EM
TOKEN - VALIDADE
3 ANOS

04 82880

Emissão de
Cer�ficado Digital, do
�po A3, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-CPF,
SEM fornecimento
de Token
criptográfico para
armazenamento do
cer�ficado, com
validade de 3 anos.

324 Unidade

CERTIFICADO
DIGITAL PESSOA
FÍSICA, A3 -
SOMENTE
CERTIFICADO -
VALIDADE 3 ANOS

05 82856

Renovação de
Cer�ficado Digital, do
�po A3, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-CPF,
SEM fornecimento
de Token
criptográfico para
armazenamento do
cer�ficado, com
validade de 3 anos.

192 Unidade

CERTIFICADO
DIGITAL PESSOA
FISICA, A3,
RENOVACAO
ONLINE - VALIDADE
3 ANOS

06 34959 Emissão de
Cer�ficado Digital, do
�po A1, na
hierarquia da AC Raiz

5 Unidade CERTIFICADO
DIGITAL A1 - 
NAO REQUER
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da ICP-Brasil, e-
CNPJ, com validade
de 1 ano.

HARDWARE 
CRIPTOGRAFICO

07 XXXXX

Renovação de
Cer�ficado Digital, do
�po A1, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-CNPJ,
com validade de
1 ano.

5 Unidade  

08 75302

Emissão de
Cer�ficado Digital, do
�po A3, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-CNPJ,
COM fornecimento
de Token
criptográfico para
armazenamento do
cer�ficado, com
validade de 3 anos.

8 Unidade

CERTIFICADO
DIGITAL A3
ARMAZENADO EM
TOKEN -VALIDADE
3 ANOS

09 75256

Emissão de
Cer�ficado Digital, do
�po A3, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-CNPJ,
SEM fornecimento
de Token
criptográfico para
armazenamento do
cer�ficado, com
validade de 3 anos.

10 Unidade

CERTIFICADO
DIGITAL A3
(SOMENTE
CERTIFICADO) -
VALIDADE 3 ANOS

10 XXXXX

Renovação de
Cer�ficado Digital, do
�po A3, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-
CNPJ, SEM
fornecimento de
Token criptográfico
para armazenamento
do cer�ficado, com
validade de 3 anos.

5 Unidade  

11 XXXXX Emissão de
Cer�ficado digital, do
�po A3, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-CPF
com armazenamento

60 Unidade  



04/11/2020 SEI/GOVMG - 21340033 - PADRÃO - Termo de Referência RP de Serviço

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25063047&infr… 4/18

em nuvem, com
validade de 3 anos. 

12 XXXXX

Emissão de
Cer�ficado digital, do
�po A3, na
hierarquia da AC Raiz
da ICP-Brasil, e-
CNPJ com
armazenamento
em nuvem, com
validade de 3 anos. 

5 Unidade  

13 XXXXX

 

Visita técnica in loco para
validação dos documentos e
iden�ficação do indivíduo
�tular/responsável pelo
Cer�ficado digital.

Unidade 450

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1.1. O objeto deste Termo de Referência é o registro de preço para o serviço de
emissão de cer�ficados digitais para pessoa �sica ou jurídica padrão ICP-Brasil, para os
ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. Este cer�ficado consiste na
emissão de documento eletrônico que contém os dados do indivíduo que o u�liza com fins de 
comprovação de iden�dade perante terceiros, conforme procedimentos descritos no Decreto
Estadual 46.944/2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento
de contratos administra�vos.

1.1.2. O cer�ficado digital ICP-Brasil funciona como uma iden�dade virtual que
permite a iden�ficação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação feita em
meios eletrônicos, como a web. Esse documento eletrônico é gerado e assinado por uma
terceira parte confiável, ou seja, uma Autoridade Cer�ficadora (AC) que, seguindo regras
estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, associa uma en�dade (pessoa, processo,
servidor) a um par de chaves criptográficas. Os cer�ficados contêm os dados de seu �tular
conforme detalhado na Polí�ca de Segurança de cada Autoridade Cer�ficadora.

1.1.3. O cer�ficado digital confere validade jurídica ao documento assinado
digitalmente, conforme Lei 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas
em interações com entes públicos.

1.1.4. Para uma melhor compreensão do disposto neste documento, entenda-se por
token criptográfico um hardware instalado no computador que u�liza uma conexão �sica do
�po USB, com capacidade de geração e armazenamento de chaves criptográficas assimétricas
e processamento criptográfico assimétrico e armazenamento de cer�ficados digitais voltados
para u�lização em uma Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP). (20883566)

1.1.5. Tipos de cer�ficado:

1.1.5.1. Cer�ficado A1 - O �po A1 tem validade de 1(um) ano e é gerado e
armazenado em so�ware com sistema operacional Windows. Os dados podem ser
protegidos por uma senha de acesso, criada pelo usuário no momento da instalação do
cer�ficado.

1.1.5.2. Cer�ficado A3 - O �po A3 oferece maior segurança porque o cer�ficado é
gerado, armazenado e processado em hardwares criptográficos (token), que protegem o
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cer�ficado de exportação ou cópia.

1.1.5.2.1. Pode ser u�lizado em qualquer computador com sistema
operacional Windows Microso� (Windows 7 e versões superiores), macOS (10.7
ou versões superiores)  e Linux (Kernel 2.6 e versões superiores). O cer�ficado
digital �po A3 é emi�do na presença do agente de registro da CONTRATADA no
momento da validação presencial do �tular do mesmo.

1.1.5.2.2. A validade deste cer�ficado será de três anos.

1.1.5.3.  Cer�ficado em nuvem: ele pode ser usado nas mesmas aplicações do
Cer�ficado A3. É possível acessar o cer�ficado em nuvem e assinar documentos
digitalmente, através de qualquer disposi�vo: desktops, smartphones e tablets.
Também ganha-se em segurança e elimina-se a preocupação com danos �sicos, roubos
e perdas.

1.1.6. O processo de iden�ficação da iden�dade do indivíduo ou da organização (e-
CPF e e-CNPJ) será realizado por Agente de Registro credenciado na Autoridade de Registro
que seja vinculada à Autoridade Cer�ficado emissora do cer�ficado, nas instalações da AR; ou
em endereço informado pela CONTRATANTE através de visita técnica in loco; e, quando
possível e permi�do pelo ITI, através de sua legislação, através de videoconferência.

 

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.2.1. Cer�ficação Digital e-CPF e e-CNPJ: 
Itens 1, 2, 6 e 7 - Emissão de cer�ficado digital A1: 
CERTIFICADO NÍVEL A1 – TIPO E-CPF E E-CNPJ

1.2.1.1. Emi�do na cadeia da Receita Federal do Brasil (RFB) na Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

1.2.1.2. Validade de 1 (um) ano contado da data de emissão do cer�ficado.

1.2.1.3. Deve permi�r sua u�lização para assinatura de e-mails, auten�cação de
cliente.

1.2.1.4. O presente item engloba o respec�vo serviço de Autoridade de Registro.

1.2.1.5. A emissão do cer�ficado inclui tanto a primeira emissão quanto a
renovação dos cer�ficados com vencimento iminente. 
 

1.2.2. Cer�ficação Digital e-CPF e e-CNPJ;

Itens 3, 4, 5, 8, 9 e 10 – Emissão de cer�ficado digital A3: 

CERTIFICADO NÍVEL A3 – TIPO E-CPF E E-CNPJ .

1.2.2.1. Emi�do na cadeia da Receita Federal do Brasil (RFB) na Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

1.2.2.2. Validade de 3 (três) anos contados da data de emissão do cer�ficado.

1.2.2.3. Deve permi�r sua u�lização para assinatura de e-mails, auten�cação de
cliente.

1.2.2.4. O presente item engloba o respec�vo serviço de Autoridade de Registro.

1.2.2.5. Conforme a divisão dos itens 3, 4, 5, 8, 9 e 10, o serviço de emissão de
Cer�ficado digital A3 e-CPF e e-CNPJ foi dividido em: emissão do cer�ficado em mídia
criptográfica (a contratada deverá fornecer o Token com o cer�ficado armazenado)
e emissão somente do cer�ficado (a contratada irá armazenar o cer�ficado emi�do em
mídia criptográfica disponibilizada pelo usuário). 
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1.2.2.5.1. A emissão somente do cer�ficado inclui tanto a primeira emissão
quanto a renovação dos cer�ficados com vencimento iminente.

1.2.2.6. Deverá fornecer em conjunto com o Cer�ficado Digital um disposi�vo de
armazenamento do cer�ficado digital do �po token (para cada cer�ficado) totalmente
compa�vel. 

1.2.2.6.1. O token deve ser homologado junto à ICP-Brasil ou com cer�ficação
INMETRO de acordo com os requisitos técnicos definidos nos norma�vos da ICP-
Brasil. 

1.2.3. Cer�ficação Digital e-CPF e e-CNPJ;

Itens 11 e 12 – Emissão de cer�ficado digital em Nuvem:

CERTIFICADO NÍVEL A3 – TIPO E-CPF e e-CNPJ.  

1.2.3.1. Cer�ficado digital para pessoa �sica ou jurídica do �po A3, padrão e-CPF
e/ou e-CNPJ, com prazo de validade de 3 (três) anos.

1.2.3.2. Deve permi�r a u�lização para assinatura de documentos eletrônicos, e-
mails, acesso a aplicações, entre outras des�nações.

1.2.3.3. Deve permi�r acessar o Cer�ficado a qualquer hora e em qualquer lugar,
bastando ter conexão à internet.

1.2.3.4. Deve permi�r que apenas um cer�ficado possa ser u�lizado em múl�plos
disposi�vos móveis, sem a necessidade de mídias criptográficas.

1.2.3.5. Deve mostrar o histórico completo de uso, possibilitando rastrear todos
os acessos feitos com seu cer�ficado e redefinir a senha sempre que necessário.

1.2.3.6. Deve permi�r ser u�lizado nos principais navegadores (Google Chrome,
Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer e Opera) e sistemas operacionais (Windows,
iOS, Linux).

1.2.3.7. Validade de 3 anos com possibilidade de renovação automá�ca, sem a
necessidade de passar por todo o fluxo de autorização presencial novamente. 

 

1.2.4. Item  13  – Visita técnica:

1.2.4.1. O obje�vo da visita técnica consiste no comparecimento de Agente de
Registro devidamente habilitado à unidade da CONTRATANTE para a iden�ficação do
�tular/responsável pelo cer�ficado digital.

1.2.4.2. Uma visita técnica corresponde a 1 (um) dia ú�l de serviço prestado pela
CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE.

1.2.4.2.1. Sendo assim, caso o quan�ta�vo de usuários indicados pela
CONTRATANTE seja alto, de modo que a CONTRATADA necessite de mais de um
dia ú�l para a realização da validação documental e recolhimento de biometria
dos mesmos, para cada dia ú�l a mais de serviço prestado, será contabilizada
mais uma visita técnica.

1.2.4.3. As visitas dos representantes da CONTRATADA nas dependências da
CONTRATANTE, serão feitas sob demanda, com base em cronograma estabelecido entre
as partes.

1.2.4.3.1. Esse cronograma deve conter: definição do dia, local e horário da
realização da visita,  quan�ta�vo de cer�ficados (usuários) que serão
contemplados e a lista de servidores para os quais os cer�ficados serão emi�dos.

1.2.4.4. A CONTRATANTE deverá prover espaço �sico adequado para a realização
das visitas e o acesso à Internet.
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1.2.4.5. A eventual necessidade de u�lização de equipamentos e acessórios de
informá�ca, necessários à realização de todas as a�vidades de validação e emissão dos
cer�ficados, deverá ser sanada pela CONTRATADA.

1.2.4.6. A CONTRATADA deverá atender às solicitações por visitas locais somente
quando realizadas pelos gestores/fiscais do contrato.

 

2. DOS LOTES:

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

2.1.1. Almejando fomentar o maior número de licitantes interessados em par�cipar
da licitação, em atenção especial aos ganhos da aquisição em escala, caracterís�ca principal
das aquisições conjuntas promovidas pelo Registro de Preços, o objeto deste certame foi
dividido um lote único, observando a ampla compe�ção conforme disposto no art. 23 § 1º e
2º da Lei 8.666/1993 e na Súmula nº 247 do TCU.

2.1.1.1. O lote abarca a emissão de Cer�ficação Digital e-CPF e e-CPNJ de Nível
A3, sendo que, os itens constantes dentro do lote se tratam de variações dos hardwares
destas cer�ficações, tais como: token, nuvem, somente cer�ficado e renovação online.
Além disso, inclui-se o serviço de visita técnica para validação dos documentos e
iden�ficação do indivíduo �tular/responsável pelo cer�ficado digital in loco. 

 

2.2.  LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

2.2.1. Há que se ressaltar ainda que, apesar da fundamentada opção pela não
separação de reserva de cota a ME/EPP, todas as vantagens e prerroga�vas das empresas da
categoria seguem man�das, no que diz respeito à sua documentação de habilitação e empate
ficto na disputa de preço, ficando assim assegurada a preferência quando puderem compe�r e
fornecer conforme estabelecido pelo modelo de compra. Sendo assim, entendemos ser a
melhor configuração para a Administração e para a compra pretendida a não reserva de cotas
entre os lotes licitados.

2.2.2. Posto isso, para esta licitação em específico não serão reservados lotes para
ME/EPP de acordo com o previsto no art. 49, III da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c
o art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437/2018, visto que, por se tratar de lote único não se
caracteriza como um bem de natureza divisível. Ademais, o valor de referência es�mado da
licitação é superior à R$ 80.000 (oitenta mil reais).

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de informá�ca,
especificamente de cer�ficado digital de assinatura para pessoa �sica ou jurídica, para os ÓRGÃOS E
ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. Este cer�ficado consiste na emissão de
documento eletrônico que contém os dados do indivíduo que o u�liza com fins de comprovação de
iden�dade perante terceiros.

3.2. Como são crescentes estas demandas por cer�ficados digitais, não há meios de
quan�ficar o crescimento, inviabilizando a definição precisa do quan�ta�vo necessário para atendê-
las. Ademais, a presente contratação irá atender diversos órgãos do governo de Minas Gerais. Logo,
o registro de preço confere flexibilidade, para que o crescimento possa ser atendido com o mínimo
de impacto ao usuário final, e permite a par�cipação dos órgãos que �verem demanda similar ao
objeto deste Termo de Referência. Portanto, em consonância ao disposto no art. 4º, do Decreto
46.311/2013, propomos que seja efetuado registro de preços dos 'cer�ficados digitais' objeto deste
documento. 
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3.3. Para que a u�lização de Cer�ficado Digital do Tipo A3 na assinatura digital de
documentos seja possível, configura-se necessário o armazenamento em mídias portáteis (como
tokens USB ou cartões com chip, os quais possibilitam o acesso digital por meio dos computadores)
ou em nuvem. Os cer�ficados armazenados em mídias portáteis possuem uma estrutura �sica e
podem ser levados de um local a outro sem a necessidade u�lização de um único computador
autorizado. Os cer�ficados armazenados em nuvem permitem o acesso ao Cer�ficado a qualquer
hora e em qualquer lugar, bastando ter conexão à internet. 

3.4. Considerando que alguns dos gestores já possuem disposi�vo criptográfico para
armazenamento de cer�ficados digitais aderentes aos norma�vos da ICP-Brasil, não se torna
necessária a compra de tokens para os mesmos. A necessidade de aquisição de token só se dará,
portanto, para os gestores que ainda não o possuem, de modo que o objeto do referido contrato se
configure apenas como cer�ficado digital sem mídia.

3.5. Tendo em vista a necessidade dos gestores dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES de
assinar digitalmente documentos como empenhos, liquidações e pagamentos sob suas
responsabilidades, inclusive com a obrigatoriedade da assinatura digital em diversos dos
procedimentos executados dentro do Portal de Compras de Minas Gerais, além de documentos
nato-digitais no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, torna-se imprescindível para
estes órgãos a con�nuidade da oferta deste serviço, jus�ficando-se assim, a assinatura deste
instrumento.

 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.1. De acordo com o Art. 3º, §1º do Decreto Estadual 44.786/2008, tem-se que: 

“§ 1º Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser obje�vamente definidos no objeto do edital, por meio de especificações usuais
pra�cadas no mercado.”

 

4.2. Ademais, o Art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal n.º 10.520/2002 apresenta a
seguinte definição para serviço comum: 

“Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste ar�go, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser obje�vamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.”

 

4.3. Assim como no Acórdão 313/2004, o Ministro Benjamim Zymler defende que: 

"O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se no conceito de bem ou
serviço comum, deverá considerar dois fatores: os padrões de desempenho e qualidade podem ser
obje�vamente definidos no edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado?”

 

4.4. Isso posto, pode-se dizer que o objeto do presente documento está enquadrado nos
requisitos legais de bem comum, pois, suas descrições qualita�vas e padrões de desempenho estão
definidos de maneira clara neste Termo de Referência e são usuais no mercado. 
 

4.5. A definição da modalidade tem como base o §2º do Art. 3º do Decreto Estadual
46.311/2013, que dispõe: 

“§ 2º Para registro de preços de bens e serviços comuns será u�lizada, obrigatoriamente, a
modalidade pregão, salvo o disposto em legislação específica.”
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5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.1. Não será permi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa
complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm
condições de fornecer os serviços de forma independente.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Para todos os lotes: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante,
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a Licitante
executou ou está executando, serviço de emissão de cer�ficados digitais e visitas para validação
documental para no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos quan�ta�vos dos lotes 1 a 12. 

6.1.1. Para atendimento do quan�ta�vo indicado acima, é admi�do o somatório de
atestados, desde que compa�veis com as caracterís�cas do objeto da licitação.

6.2. O Documento comprobatório deve ter sido emi�do por Autoridade Cer�ficadora
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

6.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

6.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado
em prazo inferior.

6.5. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 01 (um) ano na prestação dos
serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo
obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos.

 

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as
especificações con�das neste termo de referência e ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompa�veis.

 

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

8.1. Prazo da prestação dos serviços: 

8.1.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços objeto deste Termo de
Referência, compreendendo a emissão e fornecimento de cer�ficados digitais do �po A3
(token e nuvem), após reunião de alinhamento a ser realizada entre o fiscal do contrato e a
CONTRATADA para definição dos procedimentos e estruturas necessários à emissão dos
cer�ficados, a ser realizada em data posterior à assinatura do contrato.

8.1.2. A reunião de alinhamento ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato nas dependências da CONTRATANTE ou por videoconferência em
horário definido pelo fiscal do contrato;

8.1.3. Imediatamente após a reunião de alinhamento, a CONTRATADA deverá estar
apta a receber as requisições de agendamento por parte da CONTRATANTE para a validação
dos documentos e a emissão dos cer�ficados digitais e a execução de eventuais visitas
técnicas em todas as localidades indicadas no item 8.2.

8.1.4. A CONTRATADA deverá indicar, ainda na reunião de alinhamento, quais serão os
documentos necessários que os servidores deverão apresentar para a emissão dos
cer�ficados digitais.
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8.1.5. Na impossibilidade de a CONTRATANTE receber a CONTRATADA no período
programado para emissão dos cer�ficados, o serviço de visita local será considerado como
prestado, salvo no caso de a desmarcação ser informada pela CONTRATANTE com, pelo
menos, 5 (cinco) dias úteis anteriores ao dia estabelecido para a visita.

8.1.6. O prazo para atendimento da CONTRATANTE, depois da no�ficação junto à
CONTRATADA, por qualquer meio, é de até 07 (sete) dias úteis.

8.1.7. O prazo máximo para a entrega do Cer�ficado Digital ICP Brasil dos �pos A1
sem mídia criptográfica, A3 em mídia criptográfica e A3 em Nuvem (e-CPF e e-CNPJ),
constantes deste Anexo I, será de até 7 (sete) dias úteis, após o recebimento da ordem de
fornecimento pela CONTRATADA.

8.1.8. A CONTRATADA deverá executar efe�vamente o objeto desta contratação, ou
seja, assumir todas as providências necessárias de forma a proporcionar condições adequadas
de uso.

8.2. Do local da prestação dos serviços:

8.2.1. Para atendimento dos itens constantes neste termo de referência, a
CONTRATADA deverá atender nas seguintes localidades: 

8.2.1.1. Be�m

8.2.1.2. Januária

8.2.1.3. Unaí

8.2.1.4. Janaúba

8.2.1.5. Araçuaí

8.2.1.6. Almenara

8.2.1.7. Montes Claros

8.2.1.8. Pirapora

8.2.1.9. Paracatu

8.2.1.10. Curvelo

8.2.1.11. Diaman�na

8.2.1.12. Teófilo Otoni

8.2.1.13. Guanhães

8.2.1.14. Governador Valadares

8.2.1.15. Patos de Minas

8.2.1.16. Monte Carmelo

8.2.1.17. Ituiutaba

8.2.1.18. Uberlândia

8.2.1.19. Patrocínio

8.2.1.20. Pará de Minas

8.2.1.21. Sete Lagoas

8.2.1.22. Nova Era

8.2.1.23. Coronel Fabriciano

8.2.1.24. Cara�nga

8.2.1.25. Manhuaçu

8.2.1.26. Uberaba



04/11/2020 SEI/GOVMG - 21340033 - PADRÃO - Termo de Referência RP de Serviço

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25063047&inf… 11/18

8.2.1.27. Divinópolis

8.2.1.28. Ponte Nova

8.2.1.29. Carangola

8.2.1.30. Ouro Preto

8.2.1.31. Passos

8.2.1.32. São Sebas�ão do Paraíso

8.2.1.33. Poços de Caldas

8.2.1.34. Pouso Alegre

8.2.1.35. Itajubá

8.2.1.36. Caxambu

8.2.1.37. Juiz de Fora

8.2.1.38. Leopoldina

8.2.1.39. Ubá

8.2.1.40. Barbacena

8.2.1.41. São João Del Rey

8.2.1.42. Varginha

8.2.1.43. Campo Belo

8.2.1.44. Muriaé

8.2.1.45. Conselheiro Lafaiete

 

8.3. Condições de recebimento:

8.3.1. Os materiais/serviços serão recebidos e aceitos pelo Contratante, no local,
horários e quan�ta�vos estabelecidos na Ordem de fornecimento ou documento equivalente,
da seguinte forma: 

8.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, acompanhado da assinatura de
servidor responsável no canhoto da fatura/nota fiscal ou documento equivalente; e 

8.3.1.2. Defini�vamente, pela Unidade/Setor recebedor, no prazo de até 07 (dez)
dias úteis, contados do recebimento provisório, após verificada a conformidade dos
materiais/serviços com as especificações solicitadas, ou sanadas as eventuais
pendências. 

8.3.2. A escolha da metodologia de trabalho e os produtos u�lizados deverão ficar a
cargo da empresa, devendo estar em consonância com as determinações Federais, Estaduais e
Municipais legais e norma�vas vigentes. 

8.3.3. Após a conclusão da prestação de serviços a CONTRATADA deverá encaminhar a
Nota Fiscal correspondente e, no recebimento dos mesmos, será observada pela
CONTRATANTE se os materiais entregues/serviços prestados estão de acordo com as
especificações solicitadas no processo de contratação. A entrega de materiais/prestação de
serviços fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da CONTRATANTE,
que os colocará à disposição da CONTRATADA para subs�tuição/reparação.

8.3.4. O recebimento/aprovação dos serviços pela CONTRATANTE não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quan�dade ou qualidade dos serviços ou
disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garan�ndo-se a
Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.
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8.3.5. Os materiais entregues/serviços prestados e recebidos pela CONTRATANTE
ficam sujeitos à reparação ou subs�tuição, pela CONTRATADA, desde que comprovada a
existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua
u�lização.

8.3.6. É vedado o fornecimento de qualquer mercadoria ou serviço em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não
exis�rem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra en�dade credenciada
oficial.

8.3.7. Rela�vamente ao disposto nos termos da contratação, aplica-se também,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
ins�tuído pela Lei nº. 8.078/1990.

8.3.8. A Contratada deverá disponibilizar, após a assinatura da Ata de Registro de
Preços, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os contatos (endereço web e/ou e-mail e/ou
telefone) para abertura de Ordens de Serviço para emissão dos cer�ficados. 

8.3.9. Poderão ser agendadas para a mesma data quantas cer�ficações forem
solicitadas pela contratante e o fornecedor deverá disponibilizar equipe adequadamente
dimensionada para atendimento ao quan�ta�vo de cer�ficações requisitadas. 

8.3.9.1. O dimensionamento da equipe poderá ser negociado entre
CONTRATANTE e CONTRATADA.

8.3.10. O servidor atendido deverá receber da contratada todas as orientações
rela�vas à forma de uso do cer�ficado, bem como dos so�wares e cadeias de cer�ficação que
precisarem ser instalados para a u�lização do cer�ficado, que serão disponibilizados sem
custo adicional.

8.3.11. A contratada deverá fornecer atendimento por telefone aos portadores dos
cer�ficados emi�dos ou renovados para fins de esclarecimento de dúvidas ou desbloqueio,
quando for o caso. 

8.3.12. Uma vez coletadas as informações do usuário e comprovada a sua iden�dade,
cumpridos os demais requisitos norma�vos vigentes, a empresa deverá emi�r/renovar e
validar o cer�ficado digital e entregá-lo diretamente e imediatamente ao indivíduo detentor
do cer�ficado.

8.3.13. A Contratada comunicará ao Contratante mensalmente, em forma digital, lista
dos servidores habilitados que receberam cer�ficados naquele mês e lista de cer�ficados
emi�dos/renovados indicando o �po de cer�ficado e sua validade.

 

9. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito
do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a par�r da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

 

10. DO CONTRATO:

10.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento
equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.

10.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da
data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
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10.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da
apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e
nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade.

10.3.1. O direito a que se refere o item 10.3 deverá ser efe�vamente exercido
mediante pedido formal da contratada até 180 dias após o a�ngimento do lapso de 12 meses
a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.

10.3.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.

10.3.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial descrito
no item 10.3.

10.3.4. Desde que devidamente jus�ficado e expressamente previsto no termo adi�vo,
o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o encerramento do
vínculo contratual.

 

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

11.1. Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do ar�go 67 da
Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e
fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

11.1.1. Será designado o servidor para cada contrato advindo da adesão à Ata de
Registro de Preços.

11.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

11.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução
do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório,
como tal definido pela lei civil.

11.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da
CONTRATADA.

11.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato
serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

11.6. Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno
cumprimento do contrato.

 

12. DAS GARANTIAS:

12.1. Garan�a de execução:

12.1.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestará garan�a no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital e seus anexos, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigações contratuais.

12.1.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a
aplicação de multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
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atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

12.1.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a
retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato a �tulo de garan�a, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal, com
correção monetária, em favor da Contratante.

12.1.4. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

12.1.4.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

12.1.4.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;

12.1.4.3. as multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Contratante à Contratada;

12.1.5. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, no Banco
indicado pela Contratante, com correção monetária.

12.1.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garan�a deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

12.1.7. Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respec�va reposição no prazo máximo de
3 (três) dias úteis, contados da data em que for no�ficada.

12.1.8. A Contratante não executará a garan�a na ocorrência de uma ou mais das
seguintes hipóteses:

12.1.8.1. caso fortuito ou força maior;

12.1.8.2. descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou
fatos pra�cados pela Contratante;

12.1.8.3. atos ilícitos dolosos pra�cados por servidores da Contratante.

12.1.9. Não serão aceitas garan�as que incluam outras isenções de responsabilidade
que não as previstas neste item.

12.1.10. Será considerada ex�nta a garan�a:

12.1.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a �tulo de garan�a,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

12.1.10.2. no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Contratante
não comunique a ocorrência de sinistros.

12.2. Garan�a do produto/serviço: fabricante, garan�a legal ou garan�a convencional

12.2.1.  Os cer�ficados digitais deverão ter garan�a de correção e atualização,
mo�vadas por falhas técnicas e mudanças originadas de diretrizes da ICP-Brasil, pelo período
da validade individual de cada um dos �pos mencionados no item 1.2, contados a par�r da
data da emissão (após recebimento dos Termos de Responsabilidade e de Titularidade) do
cer�ficado. Caso a correção ou a atualização exija a emissão de novo cer�ficado, a
CONTRATADA deverá realizar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par�r da
data de no�ficação. 

12.2.2. Para a mídia criptográfica do �po token,  garan�a de 3 (três) anos, contado a
par�r do aceite defini�vo dos produtos. Caso o token necessite ser subs�tuído ou apresente
erro que comprometa o funcionamento do cer�ficado ali armazenado nesse período, um novo
token deverá ser fornecido pela contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da no�ficação, sem ônus adicional para a contratante. 
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12.2.3. O token deverá ser novo e de "primeiro uso" não podendo ser recondicionado.

12.2.4. Não estão contemplados nessa garan�a os casos de roubo, perda do disposi�vo
e mau uso do usuário.

12.2.5. A contratada deverá prestar assistência técnica por meios próprios ou por
intermédio de empresas credenciadas, a fim de manter em perfeita condição de uso o objeto,
sem ônus adicionais para o contratante.

12.2.6. Rela�vamente ao disposto nos termos da contratação, aplica-se também,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
ins�tuído pela Lei nº. 8.078/1990: Garan�a legal estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC) de (30 dias - serviços não-duráveis); (90 dias - serviços duráveis) a par�r da
data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garan�a complementar fornecida pelo
licitante/fabricante em sua proposta comercial.

 

13.       DA SUBCONTRATAÇÃO:

13.1. Considerando que as empresas que serão contratadas podem ser intermediadoras
entra a CONTRATANTE e as Autoridades Cer�ficadoras (ACs), emissoras do cer�ficados, a
subcontratação será admi�da pela CONTRATADA. Entretanto, não serão admi�das à associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação.

 

14. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

14.1. Da Contratada: 

14.1.1. Prestar os serviços nas quan�dades, prazos e condições pactuadas, de acordo
com as exigências constantes neste documento.

14.1.2. Emi�r faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para
ateste e pagamento.

14.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do
objeto contratado.

14.1.4. Reparar, remover, refazer ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte,
os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

14.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou
refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações
técnicas recomendadas neste documento.

14.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-
se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais.

14.1.7. Responsabilizar-se pela garan�a dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de
referência.

14.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

14.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos
encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem
onerar o objeto deste Termo de Referência.

14.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
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licitação.

14.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do
objeto contratado.

14.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus
bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

14.1.13. Cumprir as normas da ICP-Brasil e outras previstas na legislação per�nente;

14.1.14. Apresentar e disponibilizar à CONTRATANTE plataforma eletrônica para a
solicitação, atendimento e acompanhamento dos serviços contratados;

14.1.15. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, estar devidamente registrada
no Ins�tuto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), comprovando que está tecnicamente
qualificada para fornecimento do serviço descrito neste termo de referência.

14.2. Da Contratante: 

14.2.1. Acompanhar e fiscalizar a serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o efe�vo
fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

14.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se es�verem em desacordo
com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

14.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o
recebimento dos itens solicitados.

14.2.4. No�ficar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos
itens solicitados.

14.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a subs�tuição dos materiais em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

14.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a no�ficação, para a CONTRATADA
regularizar as falhas observadas.

14.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

14.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

14.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos per�nentes.

14.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º
14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.1.1. advertência por escrito;

15.1.2. multa de até:

15.1.2.1. Até 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;

15.1.2.2. Até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garan�a de
execução exigida; 

15.1.2.3. Até 20% (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de serviços após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou



04/11/2020 SEI/GOVMG - 21340033 - PADRÃO - Termo de Referência RP de Serviço

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25063047&inf… 17/18

entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado,
ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;

15.1.2.4. Até 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou intrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma
da legislação per�nente.

15.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas
nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5.

15.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administra�va e/ou
judicialmente.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administra�vo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual
originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o
disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos,
força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

15.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros,
que poderão ser apurados no mesmo processo administra�vo sancionatório.

15.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Estadual – CAFIMP.

15.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

15.8.1. Retardarem a execução do objeto;

15.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

15.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.

15.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

15.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de
infração administra�va �pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº
46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
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sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de
Responsabilização – PAR.

 

Responsáveis

Mariana Villela Nunes

1478151-2

 

Natália Caroline Marçal Ferraz

1478429-2

 

Vitória Fan�ni Magalhães 

753327-6

 

Aprovação
Fabrício de Barros Salum

1014084-6
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