
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTENCIA SOCIAL

CTPM/ARGENTINO MADEIRA

EDITAL  DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO N.º 01/2013 – CTPM-ARGENTINO MADEIRA

Tipo: ELETRÔNICO

Processo de compra n.º 07/2013 - CTPM – ARGENTINO MADEIRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de hospedagem, com centro 
de  convenções,  demais  salas  de  apoio  e  salões  e  ornamentação,  para  evento,  por  ocasião  da 
CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS DOS CTPM/2013, a ser realizado no período de 20 
a 23 de Agosto de 2013, em hotel  fazenda ou resort  localizado fora de Belo Horizonte a uma 
distância máxima de 50 Km da Praça Sete de Setembro, a fim de propiciar facilidade e economia no 
deslocamento além de conforto aos participantes.

RECIBO

A  Empresa  ______________________________________________________________  retirou 

este  Edital  de  licitação  e  deseja  ser  informada  de  qualquer  alteração  pelo  e-mail 

_____________________________________ ou pelo tel/ fax: _________________________.

______________________ , aos _______ /_______ / 2013.

________________________________________________

Nome / RG / Assinatura

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser remetido AO PREGOEIRO do CTPM/ARGENTINO 

MADEIRA, Praça Duque de Caxias, CEP – 31.010-230 BELO HORIZONTE / MG – Telefone 

(31) 3307-0620 Geral fax (31) 3307-0607 ou pelo E-MAIL  – ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br  .  

      Carmina Maria Ferreira Maia                                                                                                                      Nilma Fróes Vieira, Ten Cel PM
Assessora Jurídica – OAB/MG 66.913                                                                                                               Ordenadora de Despesas
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EDITAL  DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO N. 01/2013 CTPM/ARGENTINO MADEIRA

Tipo: ELETRÔNICO

Processo de compra n.º  07/2013  – CTPM/ARGENTINO MADEIRA  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de hospedagem, com centro 
de  convenções,  demais  salas  de  apoio  e  salões  e  ornamentação,  para  evento,  por  ocasião  da 
CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS DOS CTPM/2013, a ser realizado no período de 20 
a 23 de Agosto de 2013, em hotel  fazenda ou resort  localizado fora de Belo Horizonte a uma 
distância máxima de 50 Km da Praça Sete de Setembro, a fim de propiciar facilidade e economia no 
deslocamento além de conforto aos participantes, conforme especificações constantes do anexo I 
deste edital.

NORMAS DA LICITAÇÃO

1 – PREÂMBULO

O  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  por  intermédio  da  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS 
GERAIS,  representada  pelo  CTPM/Argentino  Madeira, realizará  a  licitação  na  modalidade 
pregão eletrônico, em sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, para contratação de 
empresa especializada para prestar serviço de hospedagem, com centro de convenções e demais 
salas de apoio para evento, por ocasião da  Capacitação das Equipes Diretivas dos CTPM, a ser 
realizado  no  período  de  20  a  23Ago13,  em hotel  fazenda  ou  resort  localizado  fora  de  Belo 
Horizonte a uma distância máxima de 70Km da Praça Sete de Setembro, conforme especificações 
constantes do anexo I deste edital.

O pregão será realizado pelo Pregoeiro Cap PM Paulo da Costa Júnior, tendo como suplente 1º Sgt 
PM André Romualdo Martins, como equipe de apoio a 2º Ten PM Roberto Pereira da Silva, 3º Sgt 
PM Frederico Alves Coelho, 3º Sgt PM Aldo Gonçalves de Oliveira e a Assessora Jurídica Carmina 
Maria  Ferreira  Maia,  designados pela  Coronel  PM Diretora de Educação Escolar  e  Assistência 
Social da Polícia Militar de Minas Gerais,  conforme publicação inserta no Boletim Interno nº 19 do 
CTPM/Argentino Madeira, e regido pela Lei n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002,  pelo Decreto n.º 
44.786, de 18 de abril de 2008 e, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, e 
demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital.

1.1 - As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site www.compras.mg.gov.br, até 
o dia 12/07/2013 - Sexta-feira, às 08:59:59 horas.
1.2 – A abertura das Propostas Comerciais e Sessão do Pregão terá início no dia 12/07/2013 -Sexta-
feira, às 09:00 horas.
1.3 – Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de 
Brasília - DF.
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1.4 Não Havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo se houver comunicação 
em contrário por parte do pregoeiro.  

2. OBJETO

2.1 -  Contratação de empresa especializada para prestar serviço de hospedagem, com centro de 
convenções e demais salas de apoio para evento, por ocasião da Capacitação das Equipes Diretivas 
dos CTPM, a ser realizado no período de 20 a 28Ago13, respectivamente,  em hotel fazenda ou 
resort localizado fora de Belo Horizonte a uma distância  máxima de 50Km da Praça Sete de 
Setembro,  conforme  especificações  constantes  do  anexo  I  deste  edital,  ficando  os  licitantes 
obrigados a consultarem as especificações (anexo I). 

     3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação, somente as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação. Deverá ser apresentada cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no 
qual seja expresso o objeto social com o ramo pertinente e   desde que previamente credenciados 
perante o sistema Compras. 
3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham 
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
3.3 Não  poderão  participar  deste  evento  os  interessados  que  estiverem  em  desacordo  com  a 
legislação  ambiental vigente.
3.4 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório.
3.5 - A contratante realizará vistoria técnica no hotel para verificar a compatibilidade das instala-
ções em função do previsto no presente edital. Para tanto, será emitido parecer técnico constatando 
a situação e a identificação do relator e de quem prestou as informações.
3.6 A  Agência  participante  deverá  identificar,  previamente,  qual  hotel  está  dentro  das 
especificações do presente Edital, durante a sessão. 

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 -  Para  acesso  ao  sistema  eletrônico,  os  interessados  deverão  credenciar-se  pelo  site 
www.compras.mg.gov.br,  opção  “FORNECEDOR”,  conforme  instruções  nele  contidas,  no  prazo 
mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico.
4.1.1 – O credenciamento implica o recebimento de login e senha eletrônicos de acesso ao sistema 
enviada  através  de  e-mail  enviada  pelo  Gestor  do  Credenciamento  da  Secretaria  de  Estado  de 
Planejamento e Gestão.
4.1.2 -  As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pela Central de 
Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 155, de 2ª a 6ª feira,  no horário de 08:00 às 
17:00 horas e para os fornecedores que se encontram fora do Estado de Minas Gerais e ligações de celulares  
para o tel. (31) 3303-7999.
4.2  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
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intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Secretaria 
de Estado de Planejamento  e  Gestão,  coordenadora  do sistema eletrônico,  responsabilidade  por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.3 - O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal 
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas na cláusula 12 do presente edital. 

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, na opção 
“FORNECEDOR”, até o dia 12/07/2013 – Sexta-feira, às 08:59:59 horas, após o preenchimento 
do  formulário  eletrônico,  com  manifestação  em  campo  próprio  do  sistema  de  que  tem  pleno 
conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial 
previstas no edital e seus anexos.
5.2 - Todas as condições estabelecidas para o anexo I, serão tacitamente aceitas pelo proponente no 
ato do envio de sua proposta comercial.
5.3 -  O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para a 
abertura das mesmas.
5.4 -  Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.
5.4.1 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme 
dispõe o Decreto n. 43.349, de 30 de maio de 2003.
5.4.2 - O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os documentos de 
habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais ofertados durante a 
sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço normal de mercado dos produtos ou 
serviços, o preço resultante da dedução do ICMS.
5.5  -  Sempre  que  a  descrição  mínima  do  bem  utilizar  a  terminologia  “aproximada”  ou 
“aproximadamente, a medida do objeto ofertado deverá estar compreendida no intervalo de 10% 
acima e 10% abaixo da medida especificada.
5.6  –  As propostas  não  poderão  impor  condições  ou  conter  opções,  somente  sendo  admitidas 
propostas que ofertem apenas um preço para o lote objeto desta licitação, nas condições informadas 
neste Edital.

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO E JULGAMENTO

6.1 – Após a abertura das propostas, no horário previsto neste edital, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a 
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

6.2 - DOS LANCES
6.2.1 –  Após a análise  das propostas,  o (a)  pregoeiro (a)  fará  a  divulgação através  do sistema 
eletrônico e convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o 
horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.
6.2.2 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as mensagens 
trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado pelos 
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licitantes, vedada a identificação do fornecedor.
6.2.3 -  Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema.
6.2.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.
6.2.5 -  Caso  o  proponente  não  realize  lances,  permanecerá  o  valor  da  proposta  eletrônica 
apresentada para efeito da classificação final.
6.2.6 - No caso de desconexão com o (a) pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, 
o  sistema  eletrônico  permanecerá  acessível  aos  licitantes  para  a  recepção  dos  lances.  O  (A) 
pregoeiro (a), quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados.
6.2.6.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 
será suspensa e terá reinício somente após publicação no diário oficial Minas Gerais.
6.2.7 –  A critério  da  Administração,  o  encerramento  da  sessão  pública  será  efetuado  pelo  (a) 
pregoeiro (a), mediante aviso de fechamento iminente, após o que transcorrerá período de tempo de 
até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  pelo  sistema  eletrônico,  findo  o  qual  será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.3 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR LOTE.
6.3.1.1 - Na licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  conforme  dispõem  os  artigos  44  e  45,  Lei 
Complementar nº. 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n° 139 de 10/11/2011.
6.3.2 -  Caso não se realizem lances,  será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço, amostra e o valor estimado da contratação.
6.3.3 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
6.3.4 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme 
dispõe o decreto estatual n° 43.349 de 30 de maio de 2003, regulamentado pela Resolução Conjunta 
Nr 3.458/03, de 22 de julho de 2003.
6.3.5 –  O fornecedor de empresa mineira, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os 
documentos  de habilitação,  sua proposta  comercial  assinada  e  atualizada  com os  valores  finais 
ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço normal de mercado 
dos produtos ou serviços, o preço resultante da dedução do ICMS.
6.3.6 – O Disposto nos itens 6.3.4 e 6.3.5 não se aplicam aos contribuintes mineiros enquadrados 
como pequenas empresas optantes pelo regime do Simples Nacional e para contratação de serviço.
6.3.7 – As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar em suas 
propostas apenas os preços com ICMS.
6.3.8 - As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar em 
suas propostas conforme o disposto nos itens 6.3.4 e 6.3.5.
6.3.9 – O vencedor do certame deverá declarar, em sua proposta atualizada, além do preço normal 
de mercado, o preço resultante da dedução do ICMS, caso esteja estabelecido no Estado de Minas 
Gerais e sendo optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá declarar na proposta tal situação.
6.3.10  – Todas as pequenas empresas mineiras deverão anexar em suas propostas comerciais 
a  ficha  de  inscrição  estadual  na  qual  conste  a  opção  pelo  Simples  Nacional,  podendo  o 
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pregoeiro,  na  sua  falta,  consulta  a  opção  por  este  regime  atraves  do  site: 
www.receita.fazenda.gov.br/simplesNacional/.
6.3.11 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor da 
melhor  oferta  e  este  deverá  de  imediato  apresentar  através  de  encaminhamento  de  toda 
documentação exigida no edital e a proposta atualizada com os valores obtidos no Pregão, via 
Fax (31)  3307-0607, no prazo de 30 (trinta) minutos, com posterior encaminhamento dos originais 
ou cópia autenticada nos termos do artigo 32, da Lei Federal 8.666, de 21Jun93, no prazo máximo 
de 2 (dois) dias úteis, para o seguinte endereço: Praça Duque de Caxias, s/nº, CEP – 31.010-230 
Belo Horizonte / MG – Telefone (31) 3307-0619 (Almox.),   Fax (31) 3307-0607 ou pelo E-
MAIL ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br  .   – Almoxarifado do CTPM-Argentino Madeira.

6.4 – DA DECLARAÇÃO DO VENCEDOR
6.4.1 – Encerrada a etapa de lances e conferida a documentação enviada pelo fax, o (a) Pregoeiro 
(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir 
sobre sua aceitação.
6.4.1.1 - No caso de fornecedor enquadrado na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte ser declarado vencedor, deverá apresentar durante a sessão toda a documentação exigida no 
edital, inclusive os documentos relativos à regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, conforme dispõe os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006.
6.4.1.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,  será assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.4.1.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº. 
8.666/93,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.4.2 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o PROPONENTE 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da presente licitação.
6.4.3 -  Se a  proposta  ou lance  de  menor valor  não for  aceita  ou se o licitante  não atender  às 
exigências habilitatórias,  serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para 
exame de seus documentos de habilitação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo PROPONENTE declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto.
6.4.4 – O detentor da melhor oferta deverá encaminhar ao (a) Pregoeiro (a), no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, a proposta de preços, contendo o preço ofertado do objeto licitado e documentos 
originais, observado o disposto nos itens 6.4.1.1 e 6.4.1.1.1.
6.4.5 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o (a) Pregoeiro (a) deverá negociar para que 
seja obtido um melhor preço.
6.4.6 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento  e  as  ocorrências  relevantes,  que  estará  disponível  para  consulta  no  site 
www.compras.mg.gov.br.
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7 DA HABILITAÇÃO
7.1  REGULARIDADE JURÍDICA
7.1.1  Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2   Ato  Constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  seus  aditivos  em  vigor,  ou  contrato 
consolidado,  devidamente  registrados,  em se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e  no  caso  de 
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
7.1.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;
7.1.4  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.

7.2 - REGULARIDADE FISCAL
7.2.1  Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
7.2.2  Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;
7.2.3  Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
7.2.4  Certidão Negativa de Débito, ou positiva com efeito de negativa, junto ao INSS, ou prova 
equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova 
de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;
7.2.5  Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, do domicílio ou 
sede do licitante, emitida pelo Órgão competente.
7.2.6 Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  fornecida  pelo  órgão competente  da 
Justiça do Trabalho. De acordo com o § 2º do art. 642 da CLT, será aceita Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa.

7.3  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.3.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial ou extrajudicial de créditos, 
expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa 
física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o 
inciso II do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93.

7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação 
(serviço de hospedagem), através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho 
anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade 
técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

7.5  - Juntamente  com os  documentos  deste  item (item 7  –  DA HABILITAÇÃO),  o  licitante, 
detentor da melhor proposta, inclusive aqueles possuidores do Certificado de Registro Cadastral da 
SEPLAG/MG, deverão apresentar  durante a sessão,  as  seguintes  declarações,  conforme modelo 
abaixo:
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DECLARAÇÃO 
A empresa ..................................................,  CNPJ n.º ..............................., declara,  sob as penas da lei, 
que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local
_____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO
A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que 
na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a 
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.  
Data e local

_____________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal

7.5.1 – Caso o licitante,  detentor da melhor oferta,  seja optante do “Simples Nacional”,  deverá 
apresentar  declaração  confirmando  esta  situação.  A  declaração  deverá  ser  emitida  pela 
PROPONENTE  conforme modelo a seguir e assinada  por quem possua poderes para representá-lo 
em juízo ou fora dele, comprovando esta condição, por ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 
devidamente registrado na entidade competente (Junta Comercial ou Cartório Oficial) ou ainda, por 
meio  de  Certificado  de  Registro  Cadastral  ou  de  Procuração,  pública  ou  particular,  desde  que 
acompanhada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme modelo a seguir:

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., sediada à ........................., vem 
declarar, sob as penas da Lei, que é optante do “SIMPLES NACIONAL” e que se enquadra ao disposto  
no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (aplicável somente para ME 
e EPP).

Representante Legal:
Data e local:

___________________________________
Identificação do declarante

7.6   O licitante  que  possuir  o  novo  Certificado  de  Registro  Cadastral,  emitido  pelo  Portal  de 
Compras, ou o antigo Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo SIAD, com a validade em 
vigor,  poderá  apresentá-lo  para  utilizar-se  de  documento  nele  descrito  como  substituto  de 
documento exigido para este certame, desde que o documento esteja com a validade em vigor. 
7.6.1  Na hipótese dos documentos constantes do Certificado de Registro Cadastral, estarem com a 
data  de  validade  vencida,  é  assegurado  ao  licitante  já  cadastrado  o  direito  de  apresentar  a 
documentação  atualizada,  durante  a  sessão,  como  substituto,  devendo  ser  apresentada  a 
documentação exigida para este certame, com a validade em vigor.
7.6.2  Serão analisados no certificado somente os documentos exigidos para este certame, sendo 
desconsiderados todos os outros documentos, mesmo que estejam com validade expirada.
7.6.3  O licitante que não possuir o Certificado de Registro Cadastral, deverá providenciar, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento da sessão do pregão, como condição para 
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contratação, nos termos do Decreto n.º 44.515, de 14 de maio de 2007 e Decreto Estadual n°45.902 
de 22/01/2012.
7.7   O licitante inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores da SEPLAG não poderá substituir o 
documento  exigido  na  cláusula  7.4.1  pelo  Certificado  de  Registro  Cadastral  Completo  ou 
Simplificado,  ainda  que,   o  CRC  possua  a  mesma  linha  de  fornecimento  (classe  de 
material/serviço), visando o princípio de segurança da proposta e da eficiência  do objeto licitado. 
7.8  A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com 
o previsto neste Título inabilitará a proponente.
7.9  Para comprovação da veracidade das informações apresentadas pela Licitante, fica reservado 
ao CTPM/Argentino Madeira o direito de realizar as diligências necessárias, nos termos da Lei 
8666/93, artigo 43, parágrafo 3º. Assim, a veracidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados  pela  Licitante  é  de  sua  responsabilidade,  sujeitando-se  às  sanções  previstas  nas 
legislações civil e penal. Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes 
serão  sempre  por  escrito;  e  estarão,  a  qualquer  tempo,  com vistas  franqueadas  no  Dossiê  do 
Processo da Licitação.
7.10 Os documentos deverão ser autenticados na forma previstas no art. 32 da Lei Federal 8.666/93.

8 - DOS RECURSOS

8.1 -  Declarado o vencedor,  qualquer  licitante  terá  o prazo de até  10 minutos  para  manifestar 
motivadamente,  por  meio  eletrônico,  em  formulário  próprio,  a  intenção  de  recorrer,  sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso,  ficando os demais 
licitantes  desde  logo  intimados  para  apresentar  contra-razões  em  igual  número  de  dias,  que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos.
8.1.1 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como 
os que forem enviados por fax.
8.2 -  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de 
recurso.
8.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
8.4  -  O  acolhimento  de  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de 
aproveitamento.
8.5 -  O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os licitantes via fax ou e-mail.

9 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1 -  Inexistindo manifestação recursal,  o  (a)  Pregoeiro  (a)  adjudicará  o objeto  da licitação  ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
9.2  –  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.
9.3 – Conforme disposto no Art. 7º do Decreto estadual  43.701, de 15 de dezembro de 2003, está  
vedada,  desde  1º  de  janeiro  de  2004,  a  contratação  de  bens  ou  de  prestação  de  serviços  com 
fornecedores  não  cadastrados  no  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  (CAGEF).  Dessa  forma,  a 
empresa adjudicada fica obrigada a se cadastrar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após a 
adjudicação, na linha de fornecimento 629 (serviços de organização e promoção de eventos), caso já 
não o tenha feito antes da realização da sessão pública deste certame.
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10  DA CONTRATAÇÃO

10.1  Encerrado  o  procedimento  licitatório,  o  representante  legal  da  proposta  vencedora  será 
convocado para, firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta constante 
do Anexo IV e proposta vencedora.
10.1.1  O  adjudicatário  deverá  comprovar  a  manutenção  das  condições  demonstradas  para 
habilitação para assinar o contrato.
10.1.2  Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 
recuse-se  a  assiná-lo,  serão  convocados  os  licitantes  classificados  remanescentes,  observada  a 
ordem de classificação, para retomada do pregão, havendo negociação, e, ao final, celebrando-se o 
contrato com a licitante vencedora. 
10.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o 
contrato,  de imediato após o recebimento da comunicação para tal,  através de FAX ou correio 
eletrônico.
10.3 -  Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do 
prazo para tal e devidamente fundamentada. 

11 - DO PAGAMENTO

11.1 -  O pagamento será efetuado através  do Sistema Integrado de Administração Financeira  - 
SIAFI/MG, através do banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em sua proposta ou 
na Nota Fiscal, no prazo de 30 (trinta ) dias corridos, contados a partir da data de recebimento 
definitivo do material e aceito pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais 
(CPARM) da PMMG / CTPM-Argentino Madeira.

11.2  -  As  despesas  decorrentes  desta  licitação  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias, 
previstas no Plano de Aplicação dos Recursos Orçamentários – PARO/2013

1251 12 361 170 2057 0001 339039 FR 10 10;
1251 12 362 170 2059 0001 339039 FR 10 10;

                                            1251 06 181 172 2088 0001 339039 FR 10 10.
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Polícia Militar de Minas Gerais, bem como o atraso e a inexecução parcial ou 
total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação 
das seguintes sanções pela CONTRATANTE:
12.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;
12.1.2 –  multa  de 1% sobre o valor  do contrato,  em caso de extinção contratual  por culpa da 
contratada;
12.1.3 -  rescisão  unilateral  do  Contrato  sujeitando-se  a  CONTRATADA  ao  pagamento  de 
indenização à Polícia Militar de Minas Gerais por  perdas e danos;
12.1.4 - suspensão temporária do direito de licitar com a Polícia Militar de Minas Gerais;
12.1.5 - indenização à Polícia Militar de Minas Gerais da diferença de custo para contratação de ou-
tro licitante;
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12.1.6 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
nos termos do § 3º do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e § 2º do art. 24º do Decreto nº 43.701/03.
12.2 - Será devido ao Contratante juro moratório de 0,033 (zero vírgula zero trinta e três por cento) 
ao dia, a partir da entrega prevista do material solicitado e não entregue, e multa de 2% (dois por 
cento) pelo atraso na entrega, calculado sobre o valor da Nota de Empenho, podendo o montante do 
valor das penalidades ser descontado dos créditos porventura devidos à Contratada.
12.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 
valor do Contrato.
12.4  -  As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente,  ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou no caso de declaração de inidoneidade, 10 (dez) 
dias úteis.

12.5 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito.

12.6 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES
12.6.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que:
12.6.1.1 - Retardarem a execução do pregão;
12.6.1.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
12.6.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não 
serão aceitas alegações de desconhecimento.
13.2 - É  facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do 
ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar as decisões.
13.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no 
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
13.4 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
13.5 –  O (A) Pregoeiro (a),  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.
13.6 -  Caberá a empresa credenciada acompanhar  as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação 
serão prestadas pelo (a) Pregoeiro (a), no horário de 08h30min às 12h ou de 14h às 18h, de segunda 
a sexta-feira, exceto quarta-feira, cujo horário é de 08h30min às 13h, pelos telefones (31) 3307- 
0619 e Fax (31)3307-0607 ou pelo e-mail ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br  .  
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13.7 – Da impugnção: nos termos do § 1° do artigo 10 do decreto 44.786/08, que qualquer cidadão 
poderá impugnar o presente edital no prazo estabelecido pela legislação vigente.

13.8 – Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I – Especificação Técnica e Condições comerciais;
Anexo II – Modelo de Proposta Comercial.
Anexo III – Composição do Orçamento.
Anexo IV – Termo de referência.
Anexo V – Minuta do Contrato.

Belo Horizonte, __ de ______ de 2013.

PREGOEIRO

Examinado e aprovado:  

      ________________________, ___ PM                                          CARMINA MARIA FERREIRA MAIA
                        CHEFE DA SOFI                                                                     ASSESSORA JURÍDICA 

NILMA FRÓES VIEIRA, TEN CEL PM
ORDENADORA DESPESA
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS

1 - ESPECIFICAÇÃO DOS  SERVIÇOS E QUANTIDADE
Contratação de empresa especializada para prestar serviço de hospedagem e centro de convenções 
para realização de evento, em hotel fazenda ou Resort, conforme especificações constantes deste 
anexo, localizado fora de Belo Horizonte a uma distância  máxima de 50 Km da Praça 7, a fim de 
proporcionar facilidade e economia no deslocamento além de conforto aos participantes.

1. LOTE ÚNICO:

1.1   Capacitação das Equipes Diretivas dos CTPM, a ser  realizado no período de 20 a 23Ago13

ALIMENTAÇÃO:

 ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO COFFEE-BREAK: (a ser servido entre 16:30 às 17:00 no dia 20 de Agosto, no 
dia 21 das 10:00 às 10:30 e das 16:00 às 16:30, dia 22 das 10:00 às 10:30 e das 15:30 às 16:00, dia 23 das 10:00 às 
10:30 ) café, leite,  suco de frutas e refrigerante, pão de queijo, bolo, petit four, queijo minas, duas opções de 
salgados, mini sanduíche, frios, torta e espetinho de frutas.  Observação: A Empresa deverá manter água mineral 
natural e café à disposição de todos os participantes, nos locais de evento.

 ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO DESJEJUM (a ser servido a partir de 06:30 hs): café, chá, leite, suco natural, 
iogurte, achocolatado, biscoitos variados, bolo, pão de queijo, pão de sal e pão doce, manteiga, requeijão, queijo,  
frios diversos, salada de frutas e frutas variadas.

 ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO ALMOÇO (a ser servido às 12:00 horas):  buffet  self-service:  com 08 (oito)  
opções de saladas, 01 tábua de frios, 03 (opções) de pratos quentes, 03 (três) opções de carne, 05 (cinco) opções de 
sobremesas caseiras, água, suco e refrigerante de primeira qualidade, servidos à vontade. 

 ESPECIFICAÇÃO DO JANTAR DIA  20/08/13  (a  ser servido às 19:00 hs):  buffet  self-service:  com 08 (oito) 
opções de saladas, 01 tábua de frios, 03 (opções) de pratos quentes, 03 (três) opções de carne, 05 (três) opções de 
sobremesas caseiras, água e refrigerante de primeira qualidade, servidos à vontade. 

 ESPECIFICAÇÃO  DO JANTAR DIA  21/08/13 (a ser servido às 19:00 hs): buffet self-service: com 08 (oito) 
opções de saladas, 01 tábua de frios, 03 (opções) de pratos quentes, 03 (três) opções de carne, 05 (três) opções de 
sobremesas caseiras, água e refrigerante de primeira qualidade, servidos à vontade. 

 ESPECIFICAÇÃO  DO  JANTAR  DIA  22/08/13 (a  ser  servido  às  19:30  hs):  CHURRASCO:  Picanha,  lombo, 
linguiça de porco, asa de frango, coração de frango, arroz branco, pão de alho, farofa, molho campanha, maionese, 
salada de tomate,  alface, abacaxi na brasa, cebola na brasa, queijo minas, banana assada com leite condensado e 
canela, sobremesas caseiras e sorvete,  água e refrigerante de primeira qualidade servidos à vontade. 

Observação: A Empresa deverá manter água mineral natural e café à disposição de todos os participantes, nos  
locais de evento.
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DETALHAMENTO DOS HORÁRIOS

 Dia 20Ago13 – TER: Chegada a partir das 16:00 horas; hospedagem até às 16:30 horas, lanche de 16:30 às 17:00 
horas para 120 (cento e vinte)  pessoas,  e jantar das 19:00 até às 21:00 horas para 120 (cento e vinte)  pessoas. 

 Dia 21Ago13-QUA: Desjejum a partir das 06:30 horas para 100 (cem) pessoas; lanche às 10:00 horas para 120 
(cento e vinte) pessoas,  almoço às 12:00 horas para 120 (cento e vinte) pessoas; lanche às 16:00hs para 120 (cento  
e dez) pessoas e Jantar às 19:30 horas para 120 (cento e vinte) pessoas.

 Dia 22Ago13-QUI - Desjejum a partir das 06:30 horas para 100 (cem) pessoas, lanche às 10:00hs para 120 (cento e 
vinte)  pessoas,   almoço às  12:00 horas   para 120 (cento e vinte)  pessoas,  lanche  às  15:30hs às  16:00hs para  
120(cento e vinte) pessoas e Jantar às 19:30 horas para 120 (cento e vinte) pessoas.

  Dia 23Ago13-SEX - Desjejum a partir das 06:30 horas para 100 (cem) pessoas, lanche às 10:00 horas para 120  
(cento e vinte) pessoas e almoço às 12:00 horas para 120 (cento e vinte) pessoas.

HOSPEDAGEM

 Período de 20 a 23Ago13: hospedagem para 110 (cem) pessoas.

 10 Apartamento single, com TV, frigobar e ar condicionado.
 30 Apartamentos triplos, com TV , frigobar e ar condicionado.
        05 Apartamentos duplos, com TV, frigobar e ar condicionado.

ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES

 Refeitório deverá apresentar capacidade operacional para atender à demanda, com as pessoas confortavelmente 
instaladas em um mesmo ambiente, sem filas.

 A empresa deverá oferecer no primeiro dia de atividades, em suas dependências, 01 (um) auditório com capacidade 
para 110 (cento e dez) pessoas para atividade de acolhimento, equipado com som e microfones; para o segundo,  
terceiro e quarto dias, de atividades salão de convenções, com capacidade 110 (cento e dez) pessoas acomodadas  
em mesas organizadas para desenvolvimento das atividades, com no mínimo 03 (três) salas de apoio; equipado com 
aparelhagem de som completa,  03 (três) microfones sem fio, com conexão à internet  banda larga e telão para  
projeção, montado com espaço compatível entre as fileiras de cadeiras. No terceiro dia de atividades um salão ou 
espaço  amplo  para  jantar  de  confraternização  com  capacidade  para  110  (cento  e  dez)  pessoas,  todos 
confortavelmente acomodadas em mesas.

 A empresa deverá oferecer, nas suas dependências, espaço adequado e equipamentos para o lazer dos participantes, 
nos horários de folga. 

 Apartamentos com TV, frigobar com duas garrafas de água mineral  de 300ml liberado para consumo de cada  
hóspede dos quartos, ar condicionado (frigobar ficará sob a responsabilidade do ocupante do apartamento)

 O deslocamento dos participantes do local  de hospedagem para o refeitório,  salas de aula,  salas de reuniões e 
auditório deverá estar coberto das intempéries.

 A  comissão  organizadora  da  Diretoria  de  Educação  Escolar  e  Assistência  Social,  fará  visita 
técnica  para avaliar as condições das instalações antes da homologação do processo licitatório. Caso  as  
instalações sejam conhecidas pela Comissão, a visita técnica estará dispensada.
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ESPECIFICAÇÕES
EVENTOS A SER REALIZADO 

CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS DOS CTPM     
Período de 20 a 28 Ago/2013

ALIMENTAÇÃO:
2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.1 - Todos os serviços deverão ser executados dentro das Normas Brasileiras.
2.3 - Local do evento: Conforme estabelecido no anexo I deste Edital.
2.6 - Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da emissão da Nota Fiscal. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 01/2013 - CTPM – ARGENTINO MADEIRA

PROPOSTA COMERCIAL
DADOS  A  CONSTAR  NA 
PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social
CNPJ
Endereço
Nome do Signatário 
CPF do Signatário
LOTE QUANT UNID DESCRIÇÃO Preço Unit. Preço Total

01 01 UN
Capacitação das Equipes Diretivas dos 
CTPM, a ser  realizado no período de 20 a 
23Ago13.

Valor global da prestação dos serviços.

Declaro que nos preços da proposta estão incluídos todos os custos para realização do serviço, bem como 
os tributos e demais encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus 
anexos. Pedido Entregue 

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO III
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO

EVENTO : CAPACITAÇAO DA EQUIPE DIRETIVA DOS CTPM/2013
                   DATA : 20 a 23 DE AGOSTO DE 2013.

ANEXO III
SERVIÇO PRESTADO VALOR UNITÁRIO  R $ QUANTIDADE VALOR TOTAL  R $

03 Diarias em aptos triplos c/ ar 
condicionado

90

03 Diarias em aptos duplos c/ ar 
condicionado

5

03 Diárias em aptos single c/  ar 
condicionado

10

03 almoços 330
06 Coffe break- dias 20 a 23 660
03 Jantares - dias 20 a 23 330
Água  mineral  -  galões  de  20  lt 
para auditorio 

08 (02 por dia)

Água - sala de apoio - garrafa 2l 09 (03 por sala)
Cafe  -  mínimo  02  garrafas  por 
período 

14 garrafas

Auditorio - capac. 110 pessoas de 
20/08 a 23/08

01

Restaurante  para  jantar 
confraternização  -  capac.  110 
pessoas.

01

01 sala de apoio de 20 a 23/08 01
Sala de apoio com capacidade p/ 
40 pessoas para o dia 23/08

02

Pontos de intenet 01
Serviço de som completo 01
Água nos  aptos,  02  garrafas  de 
300ml por participante/dia

618 garrafas
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro para os devidos fins de comprovação, conforme determina o edital de Pregão 
eletrônico que o Sr.  …......................................................................................................................., 
representante do DEEAS/CTPM  …..........................................................., visitou as instalações do 
…........................................................, verificando todos os serviços a serem prestados, no que se 
refere à Capacitação das Equipes Diretivas do CTPM/2013. O citado representante assina abaixo, 
declarando estar de pleno conhecimento de todo o serviço e locais atinentes ao certame, conforme 
item 3 sub-item 3.5 deste edital.

Belo Horizonte,       de                       de 2013.

____________________________________________
Contratante.

_______________________________________________
Empresa vistoriada.
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ANEXO  V – MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 01/2013  - CTPM - ARGENTINO MADEIRA

CONTRATO DE SERVIÇO DE ............................
....................................................................................,
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  ESTADO  DE 
MINAS  GERAIS,  ATRAVÉS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS/CTPM-ARGENTINO 
MADEIRA E A EMPRESA........................................
...................................................................................

O Estado de Minas Gerais, através da PMMG / CTPM - ARGENTINO MADEIRA, entidade de 
Direito Público, representado pelo n.º..............-....., ............ PM ......................................................., 
CPF.........................,  RG  n.º.............................,   Ordenadora  de  Despesas  do  CTPM/Argentino 
Madeira,  conforme delegação  contida  no  art.  10,   inciso  I  alíneas  “d”  e  “e”  c/c  o  art.  52  do 
Regulamento  de  Administração  Financeira,  Contabilidade  e  Auditoria  da  Polícia  Militar 
(RAFCA/PM)  doravante  denominada  CONTRATANTE  e  a  empresa  ..........................., 
CNPJ  ..........................,  Inc.  Estadual  ......................,  estabelecida  à  ........................,  n.º  ......, 
Bairro ............., Cidade de .............., Estado de ......................, representada pelo Sr. ......................., 
C.I. .................., CPF: ..................................., doravante  denominada CONTRATADA, tem entre si 
ajustado  o  presente  Contrato  de  Prestação  de  serviço 
de  ............................................................................,  conforme PREGÃO  ELETRÔNICO  nº   / 
2011 do CTPM/Argentino Madeira, nos termos pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto n.º 44.786, de 18 de abril de 
2008 e subsidiariamente Lei Federal N.º 8.666, de 21jun93,  com as alterações introduzidas pela Lei 
Nr 8.883/94, de 08jun94, Lei Estadual n.º 13.994 de 18set01, e mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação  de  empresa  especializada  para  prestar  serviço  de  hospedagem,  com  centro  de 
convenções e demais salas de apoio para evento, por ocasião da CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES 
DIRETIVAS DOS CTPM a ser realizado, em hotel fazenda ou resort localizado fora de Belo 
Horizonte  a  uma distância  máxima de  50Km da Praça  Sete  de  Setembro,  no  período de 20  a 
23Ago13.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente contratação está amparada em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro 
de 2002, pelo Decreto n.º 44.786, de 18 de abril de 2008,  Decreto 45.902 de 27 de janeiro de 2012, 
suas  alterações  posteriores  pelo  Decreto  44.515,  de  14  de  maio  de  2007,  Resolução 
conjunta/seplag/sede/jucemg nº 6419, de 30/11/2007, Resolução SEPLAG nº 58, de 30/11/2007, 
Lei Complementar 123, de 14/12/2006, Decreto 44.630, de 03/10/2007 e demais normas pertinentes 
estabelecidas no Edital.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
A CONTRATANTE pagará pelos serviços prestados, conforme especificado do edital e da Proposta 
vencedora, de total responsabilidade da CONTRATADA, o valor total da prestação de serviços de 
R$ .......................................  (...................................),  com base nos preços indicados na Proposta 
apresentada,  inclusos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral  do objeto 
deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - No preço avençado nesta Cláusula encontram-se incorporados todos os 
impostos,  encargos,  obrigações,  taxas  e  demais  despesas  que,  direta  ou  indiretamente,  tenham 
relação com o objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA:

O presente  Contrato  vigorará  a  partir  da  data  de  sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado,  em 
conformidade com as disposições legais, findando no dia ou quando do encerramento da atividade 
prevista, descrita na Cláusula Primeira deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTPM- Argentino 
Madeira,  no prazo de 30  (trinta) dias corridos, após a realização de cada evento (MÓDULO) 
contratado,  contados a partir da data de recebimento do serviço e aceite pela Comissão Permanente 
de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM), através do banco, agência e conta bancária 
indicada pelo licitante em sua proposta ou na Nota Fiscal, pela CONTRATANTE, acompanhado 
dos documentos fiscais, se não houver outro prazo estabelecido nos Anexos I a III, de acordo com o 
Art. 1º, do Decreto n.º 40.427 de 21 de junho de 1999, publicado no Jornal Minas Gerais de 22 de 
junho de 1999.
§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer serviço, o prazo de pagamento 
será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
§ 2º - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do Contratante, a Contratada terá 
direito à atualização financeira, através de multa de 2% ao mês, mais juros de mora de 0,033% ao 
dia, a partir da data prevista para o pagamento, calculado sobre o valor em atraso até o efetivo 
pagamento. 
§ 3º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, 
o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em 
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
§ 4º – A contratada deverá faturar apenas as despesas realizadas pela Contratante por meio de nota 
fiscal e enviar planilha detalhada de custos para pagamento da Contratante à Contratada.
5.3 Havendo atraso por parte do Usuário na efetivação do depósito citado no item anterior, haverá 
multa  de  2% ao  mês,  mais  juros  de  mora  de  0,033% ao  dia,  a  ser  contabilizado  no  período 
correspondente ao atraso.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária, prevista no 
Plano de Aplicação dos Recursos Orçamentários – PARO/2013:

      Carmina Maria Ferreira Maia                                                                                                                      Nilma Fróes Vieira, Ten Cel PM
Assessora Jurídica – OAB/MG 66.913                                                                                                               Ordenadora de Despesas



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTENCIA SOCIAL

CTPM/ARGENTINO MADEIRA

1251 12 361 170 2057 0001 339039 FR 10 10;
1251 12 362 170 2059 0001 339039 FR 10 10

                                            1251 06 181 172  2088 0001 339039 FR 10 10
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
São obrigações e responsabilidades das partes:
DA CONTRATANTE:
 1 Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA, após encerrada  a  locação  e  aceitação  dos  serviços 

faturados;
 2 Verificar  a  regularidade  da  situação  fiscal  e  dos  recolhimentos  sociais  e  trabalhistas  da 

CONTRATADA, antes de efetuar o pagamento devido;
 3 Promover,  por  intermédio  de  servidor  designado,  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos 

serviços,  sob  os  aspectos  quantitativo  e  qualitativo,  anotando  em registro  próprio  as  falhas 
detectadas e exigindo medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

 4 Observar, para que durante a vigência contratual sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no processo Licitatório;

 5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
 6 Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  as  irregularidades,  débitos  que  porventura 

venham a ser encontrados no decorrer da execução do objeto contratual.

DA CONTRATADA:

1) Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, 
de modo que os mesmos sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e 
exclusiva responsabilidade, conforme especificações constantes no Contrato.
2)  Apresentar,  quando solicitado,  no prazo de até  48 (quarenta e oito)  horas,  cópia de toda a 
documentação necessária para a comprovação do cumprimento de exigências constantes do Edital;
3)  Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à 
execução dos serviços contratados.
4)   Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato.
5)   Manter,  durante  toda  a  execução  do Contrato  a  ser  celebrado,  as  condições  de  habilitação 
exigidas no processo licitatório.
6)  Não se valer do Contrato a ser celebrado para assumir obrigações perante terceiros, dando-o 
como  garantia,  nem utilizar  os  direitos  de  crédito,  a  serem auferidos  em  função  dos  serviços 
prestados,  em  quaisquer  operações  de  desconto  bancário,  sem  prévia  autorização  do 
CONTRATANTE.
7)  Comunicar à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes 
verificada no curso da execução contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 O descumprimento  total  ou parcialmente  deste  termo de  contrato,  ensejará  à   aplicação  as 
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993 e obedecerá para o caso de multa aos  
critérios estabelecidos no Decreto Estadual n° 45.902 de 27/01/2012: 

I) Advertência;
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II) - Multa - deverá ser prevista no instrumento convocatório ou no contrato, observados os 
seguintes limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
serviço/fornecimento não realizado;
b) 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 garantia, se for o caso;  
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço/fornecimento, no caso de atraso superior a 15 
(quinze)  dias  corridos,  com  o  conseqüente  cancelamento  da  nota  de  empenho  ou  documento 
correspondente; 
III) Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 
Administração, por prazo definido no Decreto Estadual n° 45.902 de 22/01/2012;

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

§1º -  O valor  da multa  aplicada,  nos  temos do inciso II,  será  descontado do valor  da garantia 
prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente. 
§2º - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 
de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato. 
§3º A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 
direitos, constantes deste Decreto. 

8.2 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato.

8.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito.
8.4 - Iniciado o processo de multa, caso o fornecedor não tenha nenhum crédito para pagamento em 
seu favor para o devido desconto,  não será efetivado nenhum pagamento até  que a Contratada 
comprove a quitação da penalidade aplicada.
8.5 -  Consideram-se motivos  de força maior  ou caso fortuito:  atos  de inimigo público,  guerra, 
revolução,  bloqueios,  epidemias,  fenômenos  meteorológicos  de  vulto,  perturbações  civis,  ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

§ 1º  - A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Estadual 13.994, de 18 
setembro de 2001, da Lei Federal 8.666/93, as penalidades de suspensão temporária e declaração de 
inidoneidade, nos termos do art. 26º do Decreto 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
§ 2º -  As multas estipuladas nos inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
§ 3º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou 
Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.
§ 4º -  A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades,  no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do serviço/ material for devidamente justificado pela firma e aceito pela 
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CONTRATANTE,  que  fixará  novo  prazo,  este  improrrogável,  para  a  completa  execução  das 
obrigações assumidas.

CLÁUSULA NONA  - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
9.1 A fiscalização da execução do contrato e recebimento dos serviços será exercida por agente da 
CONTRATANTE, através da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social – DEEAS – por 
seu Diretor  Cel  PM José Geraldo de Lima,   tel:  (31) 2123-1140, ao qual competirá  dirimir  as 
dúvidas que surgirem no curso do cumprimento do contrato  e exercer em toda a sua plenitude a 
ação  fiscalizadora  de  que  trata  a  Lei  Federal  n.º  8.666/93.  A  CONTRATANTE  deverá  ser 
informada de quaisquer irregularidades porventura levantadas pelo seu representante na execução 
do  contrato,  sendo  a  CONTRATADA  responsável  por  quaisquer  danos  que  possam  advir  da 
inexecução ou má execução, total ou parcial, que não tenha sido informados.
§ 1º  - A fiscalização  de que trata  esta  cláusula  não exclui  e  nem reduz a  responsabilidade  da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício 
redibitório e, na ocorrência desse, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE  ou de 
seus agentes e prepostos.
§ 2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar  no todo ou em parte o serviço/material 
recebido,  se considerados em desacordo ou insuficientes,  conforme os termos discriminados na 
proposta da CONTRATADA e pela especificação do serviço/material.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES
10.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 de Lei n.º 
8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 Das decisões proferidas pela Administração na execução deste contrato, caberão recursos, por 
escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das 
penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato.
§ ÚNICO - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato 
ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo 
prazo, faze-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão 
ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de 
responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos 
nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do 
Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei.
§  ÚNICO -  Na  hipótese  de  a  rescisão  ser  procedida  por  culpa  da  CONTRATADA,  fica  a 
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos que a que tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
13.1   - A tolerância  com qualquer  atraso  ou  inadimplência  por  parte  da  CONTRATADA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual.
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13.2 - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o serviço/fornecimento do 
objeto.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial de Minas 
Gerais, em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal 
n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO
15.1 - fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste 
contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.2 - E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 
este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte,            de             de  2013.

                  Ordenadora de Despesas                                          Representante legal 
                      CONTRATANTE                                                   CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
____________________________                  _________________________________
NOME/CPF:     NOME/CPF:
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