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EDITAL DE LICITAÇÃO
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06 /2022 - 7ª RPM
PROCESSO DE COMPRA Nº 1259975 23/2022

Prestação de Serviços de conservação e limpeza
Critério de Julgamento: menor preço por lote

Modo de disputa: Aberto
Unidade Administrativa de Compra: 1259975 - 7ª RPM

 
Licitação com lote(s) aberto (s) à ampla concorrência

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS E CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E

LIMPEZA PREDIAL A SEREM EXECUTADOS NO QUARTEL DO 7º
BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR E NA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DO 7º BPM (SAS 7º BPM), LOTE ÚNICO ITENS 1 E 2, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO “I” DESTE INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO.

 

RECIBO

A Empresa____________________________________________ retirou este Edital de licitação
e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail __________________________ .
Local _______________, aos ____ /____ / ________.

_______________________________________
Responsável

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PMMG – SEÇÃO DE COMPRAS
DA 7ª RPM
E-mail: 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br Telefone (37) 3301-0120, para eventuais
comunicações aos interessados, quando necessário.

A PMMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO
ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS.

 

EDITAL
1. PREÂMBULO
2. DO OBJETO
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5. DO CREDENCIAMENTO
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8. DA VISITA TÉCNICA
9. DA HABILITAÇÃO

PADRÃO - Edital Pregão de Serviço PMMG/7RPM 48591756         SEI 1250.01.0006047/2022-23 / pg. 1



10. DOS RECURSOS
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14. DA CONTRATAÇÃO
15. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
16. DO PAGAMENTO
17. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
18. DA RESCISÃO CONTRATUAL
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
21. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
22. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
23. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
24. DISPOSIÇÕES GERAIS

 

ANEXOS DE EDITAL
I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
III - MODELO DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
IV - MODELO DA PLANILHA DE CUSTOS
V - MODELO DE TERMO DE VISITA
VI - MODELO DECLARAÇÕES
VII - MINUTA DO CONTRATO

 

1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais,
representada neste ato pela Sétima Região da Polícia Militar, CNPJ
16.695.025/0001-97, Inscrição Estadual Isento, com sede na Rua Mato Grosso, nº
1800, Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG, torna pública a realização de licitação na
modalidade  pregão eletrônico do tipo [menor preço], no modo de disputa aberto, em
sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, visando a contratação
de empresa para a prestação de serviços terceirizados e contínuos de 
conservação, higienização e limpeza predial a serem executados no quartel
do 7º Batalhão da Polícia Militar e na Seção de Assistência à Saúde do 7º
BPM (SAS 7º BPM), lote único itens 1 e 2, conforme especificações
contidas no anexo “I” deste instrumento convocatório, conforme
documentações previstas nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de
2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto
Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020 .
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº Decreto 47.524, de 6 de novembro de
2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996,  pelas Resoluções SEPLAG nº. 13, de 07
de fevereiro de 2014 e nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções
Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de
junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de
julho 2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho
de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele
constituem parte integrante e inseparável  para todos os efeitos legais.
1.1. O pregão será realizado por Pregoeiro 2º Ten PM Paulo César Correa
Gomes , tendo como suplente o 2º Ten PM Anderson Daniel Ferreira, e equipe de
apoio.
1.1.1. A sessão de pregão terá início no dia 18 de agosto de 2022, às 09:00
horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
 
2. DO OBJETO 
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2.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços
terceirizados e contínuos de conservação, higienização e limpeza predial a
serem executados no quartel do 7º Batalhão da Polícia Militar e na Seção
de Assistência à Saúde do 7º BPM (SAS 7º BPM), lote único itens 1 e 2,
conforme especificações contidas no anexo “I” deste instrumento
convocatório.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no
Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações
referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.
3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do
Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail 7rpm-
compras@pmmg.mg.gov.br, observado o prazo previsto no item 3.1
3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de
impugnação informar ao órgão/entidade gestor(a) a indisponibilidade do sistema.
3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito
por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo próprio
(acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que
pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e
documentações pertinentes as solicitações.
3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais
alteradas, ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo (esclarecimento
ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação
também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá um e-mail de
notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.
3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da
data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a
este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas
não serão analisadas e serão arquivadas pela autoridade competente.
3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item,
acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do
certame.
3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do
início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão todos os interessados cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de
novembro de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no
Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF.
4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
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4.3.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.3.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar
no País;
4.3.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art.
87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.3.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais,
sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
4.3.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar coma Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.3.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores
membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas
exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituição da República;
4.3.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.5.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.5.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para fins de
obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que trata a Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013, registra que possui restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal,
com o compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a formular
o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação,
conforme determina o inciso XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.
4.5.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.6. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar,
juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes declarações
constantes do anexo VI do Edital:
4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.6.2. que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;
4.6.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.6.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º
e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se,
nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores , no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para
atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha
eletrônica de acesso.
5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de
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inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do
fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de
penalidades.
5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira à Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de
2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016, deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.
5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário até o
momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios lista dos
no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, cuja consulta
é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção
por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos
documentos que estiverem vigentes.
6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser
anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
6.6. Incumbirá ao licitante 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.
6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, conforme 
Art. 48, § 3º, do Decreto nº 48.012/2020, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo substituí-la
ou retirá-la até a abertura da sessão.
6.11. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.11.1. Valor unitário  anual do contrato no período de 12 (doze) meses, em
conformidade com Anexo II deste edital;
6.11.2. Anexar em PDF arquivo contendo especificações do objeto, bem como
outras informações pertinentes;
6.11.3. Conforme alerta durante o cadastramento da proposta, não é permitido
vincular arquivo(s) que contenha(m) qualquer tipo de identificação do fornecedor.
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6.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
6.13. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
6.13.1. Deverá ser apresentada junto a proposta comercial a planilha que
expresse a composição de todos os custos unitários do itens envolvidos no presente
certame.
6.13.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda
corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
6.14. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar
na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e sem
ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.
6.14.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço resultante da
dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de
julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho
de 2014.
6.14.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos preços
e a homologação serão realizados a partir dos preços dos quais foram deduzidos os
valores relativos ao ICMS.
6.14.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão suas
propostas conforme as disposições contidas nos subitens 6.14.1. e 6.14.2.
6.14.4. O disposto nos subitens 6.14.1 e 6.14.2 não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
6.14.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 6.14.4 deverão anexar
às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual conste a opção
pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este
regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
6.14.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS , caso seja vencedor, deverá enviar,
quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua proposta
comercial assinada e atualizada com os valores finais ofertados durante a sessão
deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da dedução do
ICMS, o preço com ICMS.
6.15. Aberta a sessão pública na internet, o pregoeiro verificará as propostas
ofertadas e não poderá desclassificar propostas em decorrência da oferta de valores
acima do preço inicialmente orçado pela PMMG na etapa anterior à formulação de
lances (Acórdão TCU nº 934/2007-1ª Câmara).
 
7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do
licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Anexo I (Termo de Referência) e
Anexo II (Relatório de Vistoria).
7.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e
não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações
contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta do
licitante detentor do menor preço para cada lote.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo
real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do
fornecedor.
7.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.
7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
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seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do contrato por lote
no período de 12 meses.
7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à
proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser:
7.7.1. Para o Lote único:  R$100,00 (cem) reais
7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com prorrogações.
7.9.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da etapa competitiva.
7.10. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o
subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive em lances
intermediários.
7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública será encerrada automaticamente.
7.12. Encerrada a fase competitiva sem prorrogação automática pelo sistema,
nos termos do subitem 7.9, o pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
7.18. DO EMPATE FICTO
7.18.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação junto ao CAGEF do porte da entidade empresarial. O sistema identificará
em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto Estadual nº 47.437/2018.
7.18.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
7.18.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
7.18.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.18.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.19. DO EMPATE REAL
7.19.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
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lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto.
7.19.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.19.2.1. no país;
7.19.2.2. por empresas brasileiras;
7.19.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.19.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.19.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
7.22. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.22.1. O critério de julgamento será o de menor preço ofertado por lote,
apurado de acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
7.22.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto
n.º 48.012/2020.
7.22.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para todos os fins
aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas neste Edital, contenha vícios
insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.
7.22.2.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.22.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma da Lei 8.666/93, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.
7.22.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento)
da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta
não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a
sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a
legalidade e exequibilidade da proposta.
7.23. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no sistema, no
prazo de 120 (cento e vinte) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.
7.23.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.23.1.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.23.2. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
7.23.3. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
7.23.3.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
7.23.4. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
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7.24. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global nem dos
unitários.
7.25. Aceita a oferta de menor preço, o sistema identificará o licitante detentor
da melhor oferta, que deverá encaminhara a proposta comercial assinada
eletronicamente, através de link próprio disponibilizado no chat pelo Pregoeiro,  no
prazo de 120 (cento e vinte) minutos, atualizada com os valores obtidos na Licitação.
Além da proposta comercial, deverá ser encaminhada a planilha de custos  conforme
modelo do Anexo IV,  ajustada ao valor da contratação. O licitante deverá comprovar
sua habilitação mediante a documentação anexada junto a proposta comercial,
conformes exigências do subitem 9 (DA HABILITAÇÃO), prevista neste Edital;
7.25.1. Não será necessário o envio de documentos que se encontrem válidos
(devidamente vigentes no Certificado de Registro Cadastral - CRC) do Cadastro Geral
de Fornecedores - CAGEF;
7.25.2. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o Portal de Assinaturas
Digital disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais, de acesso gratuito, disponível
e m : http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br ou outro dispositivo eletrônico
baseado em certificado (Adobe Acrobat).
7.25.3. A realização da assinatura digital importará na aceitação de todos os
termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a
assinatura eletrônica, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido
das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de
apuração civil, penal e administrativa.
7.25.4. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o
objeto do certame ao licitante vencedor;
8. DA VISITA TÉCNICA
8.1. Aos interessados é FACULTATIVA a visita técnica para conhecer os
complexos das unidades para prestação dos serviços, dirimir dúvidas, e ou outras
informações que se fizerem necessárias para apresentação da proposta.
8.2. O fornecedor que desejar realizar a visita técnica deverá agendar com
antecedência de dois dias úteis, pelo telefone 37 3521-9730 e 37 3521-9734 ou pelo
email 7bpm-almox@pmmg.mg.gov.br.
8.3. A visita técnica será realizada para os interessados de segunda à sexta
feira, de 08h30 às 12h00 e de 13h00 às 17h00, exceto às quartas feiras, que será de
08h30 às 13h00.
8.4. O interessado que não realizar a visita técnica assume o ônus da
impossibilidade de alegação posterior de desconhecimento das condições locais e
demais aspectos técnicos da execução do objeto.
 
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) CAGEF;
b) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração
Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
c) CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
9.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
inabilitação.
9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
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habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital mediante
utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para recebimento das propostas;
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
9.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a data de
envio da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o momento da
verificação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da
documentação atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 48.012/20.
9.2.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, através do link de diligências, no prazo de 120 (cento e vinte) minutos, sob
pena de inabilitação.
9.3. A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida se
houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.5. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação.
9.6. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-
lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
 
9.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas
das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta Comercial e das
declarações constantes no Anexo VI - Modelos de Declarações.
9.7.2. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
9.7.3. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
9.7.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais de
responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
9.7.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
9.7.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.
9.7.7. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
9.7.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
 
9.8. REGULARIDADE FISCAL,SOCIAL  E TRABALHISTA
9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda - CNPJ;
9.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
9.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;
9.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda
Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente
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pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da
União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e
de terceiros.
9.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do
Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a
tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT,
que poderá ser emitida pelo site www.fazenda.mg.gov.br.
9.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
9.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante  a Justiça do
Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos,
ou positivas com efeitos de negativas.
9.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.

 

9.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio
da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
9.9.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
9.9.2.1. Os documentos exigidos acima, limitar-se-ão ao último exercício no caso
de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

 

9.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA                 
9.10.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação 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, com indicação
do fornecimento, qualidade do atendimento, cumprimento de prazos e demais
condições do fornecimento do objeto.

 

9.11. DECLARAÇÕES
9.11.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e
contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Estadual. Conforme modelo contido no Anexo VI, deste Edital.
9.11.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em
nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição
de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo VI, deste Edital.
9.11.3. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informações e das condições dos locais para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação.
9.11.4. Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

 

9.12. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
9.12.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido
pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para
este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC, exceto os 
documentos exigidos nos itens 9.10.1, 9.11.3 e 9.11.4, de apresentação
obrigatória, uma vez que não constam no CRC do licitante.
9.12.2. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade
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em vigor;
9.12.3. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que
estejam com a validade expirada.
9.12.4. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no
momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de
Compras http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a classificação
das propostas.
9.12.5. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de
informações e o fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de
órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de certidões,
devendo tais documentos ser juntados ao processo. A Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento
da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.
9.12.6. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter,
de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.
9.12.6.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz;
9.12.6.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar
no nome da filial;
9.12.6.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;
9.12.6.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do
CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.
9.12.7. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará
a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais
cabíveis.
9.12.8. Aos beneficiários listados no item 5.3 será concedido prazo de 05 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para
regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgação
da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme
disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
9.12.8.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a
inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.12.8.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário
regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a
sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os presentes
ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em
referência.
10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o item, os licitantes poderão em até
10 minutos manifestar motivadamente, por meio eletrônico em campo próprio a
intenção de recorrer. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida
a manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o
encaminhamento das razões de recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais
licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em
formulários próprios;
10.2. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação, por ato protelatório, ou fora do prazo estabelecido;
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
10.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.5.  Quanto ao recurso apresentado em virtude do julgamento das
propostas ou do ato de habilitação ou inabilitação de licitantes, serão observadas as
seguintes disposições:
10.5.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena
de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais (três dias úteis) será
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iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
10.5.2. a apreciação dar-se-á em fase única.
10.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido
a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três)
dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual
deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do
recebimento dos autos.
10.7. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será
efetuada mediante envio para o e-mail 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br, e
identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
processo e lote), observado o prazo previsto no item 10.1.
10.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
11.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
11.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.
11.1.2.1. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos
no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
11.1.2.2. A sessão do pregão permanecerá aberta para que os licitantes
hospedem os arquivos de razões e contrarrazões, devendo a comunicação via chat
considerar o prazo recursal completo para que estejam todos presentes na sessão
para casos de eventuais desclassificações.
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,
disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
12.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
12.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o
objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:

UO Fun Subf PRG ID
P/A C/A

Natureza de Despesa
Item IPG F IPU

C GD M ED

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 0 10 1

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 37 01 0 49 2

 
14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, de acordo com
a minuta do Anexo VII, conforme proposta aceita;
14.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -SEI/MG, dentro do
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação.
14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua  cadastro, o(s)
licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações
do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não
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está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para
o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br
14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário  Externo no SEI/MG importará na
aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico,
conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas
aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada
(login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das
ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração
civil, penal e administrativa.
14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.
14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou recuse-
se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação.
14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante
deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme
disposto no art. 48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.
14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento
da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de Compras -
http://www.compras.mg.gov.br/.
14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
15. DA GARANTIA
15.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações
contratuais assumidas, inclusive indenização a terceiros, obrigações trabalhistas e
multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA prestará, no prazo de 15 (quinze)
dias a partir da assinatura do Contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis,
garantia em favor da CONTRATANTE no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor
total do Contrato, nos termos do artigo 56 da Lei n° 8.666/93, podendo optar por
uma das três modalidades previstas no §1º do Art. 56 da Lei 8.666/93;
15.2. A validade da garantia deverá ser de 3 (três) meses após a encerramento
da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no
Contrato.
15.3. Quando do encerramento da vigência do Contrato, com ou sem
prorrogação, a garantia somente será liberada mediante apresentação das certidões
de quitação de débitos, e conseguinte comprovação de saneamento todas as verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.
15.4. Quando do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, no caso de
revisão ou repactuação, a garantia deverá ser complementada com o valor
correspondente.
16. DO PAGAMENTO
16.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado
de Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico,  a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE.
16.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se
referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva comprovação da
execução do objeto.
16.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal Eletrônica
(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da
assinatura digital e a autenticidade do arquivo  digital da NF-e (o destinatário tem à
disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a
concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria
da Fazenda o Portal Nacional daNF-e.
16.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo
gestor.
16.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
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CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
16.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa  exclusiva da Administração,
o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do
efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia –SELIC.
16.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
16.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências e
consequentes penalidades impostas à empresa e rescisão contratual.
16.4. O pagamento fica condicionado à regularidade da Contratada perante o
Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos
de habilitação previstos no Edital;
16.4.1. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá
regularizar sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será
interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização.
17. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
17.1. Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato, poderá ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais
solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da
superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando
questão econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração
analítica de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos do disposto no art. 65,
inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
17.2. DA REPACTUAÇÃO
17.2.1. Será admitida a repactuação dos Contratos com prazo de vigência igual
ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno mínimo de um
ano.
17.2.1.1. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será
contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se,
como termo inicial, a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos
custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases desses
instrumentos.
17.2.1.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, assim entendido
a data do acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa,
observada a periodicidade anual.
17.2.1.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação
de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como
os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessários à execução do serviço.
17.2.1.4. As repactuações serão obrigatoriamente precedidas de solicitação da
CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por
meio de apresentação da Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo
IV deste Edital, ajustada aos novos valores revisados, e do novo acordo, convenção
ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de
custos objeto da repactuação, bem como de documentos e comprovantes idôneos
que demonstrem a variação dos custos dos insumos diversos e dos insumos de mão
de obra não constantes destes instrumentos.
17.2.1.5. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do
depósito, e desde que devidamente registrado no órgão regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo Contrato, até a data da
assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual subsequente,
conforme determinado nos Acórdãos TCU nºs 1.827/2008 e 1.828/2008, do Plenário,
caso em que serão reconhecidos os efeitos financeiros desde a data estabelecida no
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o
salário da categoria profissional, observada a periodicidade anual.
17.2.1.6. No caso previsto no subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser
concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em
relação à diferença porventura existente.
17.2.1.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
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17.2.1.8. Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus a variação de
custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a
comprovação pela CONTRATADA do aumento dos custos.
17.2.1.9. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos
comprovantes de variação dos custos.
17.2.1.10. As repactuações, como espécie de reajuste previsto na CCT, serão
formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico
e financeiro dos contratos.
17.2.1.11. Quando coincidirem com a prorrogação contratual, as repactuações
deverão ser formalizadas por aditamento.
17.2.2. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
17.2.3. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas
durante a vigência do Contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da
prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato.
17.2.4. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente
para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
18. DA RESCISÃO CONTRATUAL
18.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº 8.666/93, a rescisão do Contrato
poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no
processo respectivo, desde que haja conveniência para a
Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.

§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou os pagamentos
eventualmente devidos até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                              
                                                                                                               
                                     
19.1. A licitante/adjudicatária 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, e no do Decreto nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
19.2. Advertência por escrito;
19.2.1. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s)
dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
19.2.1.1. Moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º trigésimo
dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
19.2.1.2. Moratória de 10% (Dez por cento) sobre o valor do fornecimento não
realizado, em caso de atraso de 31 a 60 dias.
19.2.1.3. Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato,
conforme previsto no Artigo 412 do Código Civil, em caso de rescisão imotivada da
avença ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao
uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou ainda, fora das especificações
contratadas;
19.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87
da Lei nº 8.666/93 e no art. 38, III do Decreto Estadual nº 45.902/2012;
19.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, conforme dispõe o art.
87 da Lei nº 8.666/93 e o art. 38, IV do Decreto Estadual nº 45.902/2012;
19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
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nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.6.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
19.7. A aplicação de sanções administrativas 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
administrativo sancionatório.
19.8. As sanções relacionadas nos itens 19.2 a 19.3 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
19.9. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
19.9.1. Retardarem a execução do objeto;
19.9.2. Comportar-se de modo inidôneo;
19.9.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, 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;
19.9.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
19.10. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.11. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei
Estadual nº 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº 45.902/2012.
20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
20.1. A prestação dos serviço/aquisição, objeto deste Edital, ocorrerá em
conformidade com as necessidades previstas no Anexo I deste Edital, após a
CONTRATADA receber a solicitação do serviço através da Nota de Empenho emitida
pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) da 7ª RPM:
20.1.1. provisoriamente, mediante Termo Circunstanciado, assinado por 2
(dois) servidores efetivos da PMMG, para posterior verificação da prestação do
serviço em conformidade com a especificação constante do Anexo I, do presente
Edital;
20.1.2. definitivamente, pela Comissão Permanente de Avaliação e
Recebimento de Materiais e Serviços CPARM/7º BPM, mediante Termo
Circunstanciado, assinado pela Comissão, atestando a qualidade do serviço prestado,
em conformidade com o que se exigiu no objeto.
20.2. O objeto desta licitação será considerado efetivamente recebido e aceito
somente após haver sido vistoriado pela CPARM/7º BPM, e constatadas as
coincidências com as reais características pré-fixadas.
20.3. O recebimento provisório não se traduz por aceitação; esta somente
será efetivada após ter sido o produto avaliado e julgado em condições de ser aceito.
20.4. As rejeições dos itens objeto(s) desta licitação que porventura ocorram
quando do recebimento, não justificam a alteração dos prazos e condições fixados
neste edital.
20.5. Verificando-se a rejeição de quaisquer dos objetos desta licitação pela
CPARM/7º BPM, o fornecedor será notificado para sanar as irregularidades, dentro
do prazo a ser estabelecido, de forma que satisfaça as exigências preestabelecidas
no edital, sem ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções previstas no
Decreto Estadual nº 45.902/12.
21. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
21.1. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório
 poderá revogá-lo em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e
deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por
meio de ato escrito e fundamentado.
21.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação
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do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
22. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
22.1. O prazo de vigência contratual será de 12 meses, contados da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período até o limite estabelecido em lei.
23. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
23.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo do Chefe do Almoxarifado ou
equivalente da respectiva Unidade ou outro militar devidamente designado pelo
Comandante.
23.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
23.3. Quaisquer exigências da fiscalização do Contrato inerentes ao objeto
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.
23.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a
prestação do serviço objeto do Contrato, se em desacordo com a especificação
deste Edital e da proposta de preços da CONTRATADA.
23.5. Estando o serviço prestado em conformidade com as especificações do
Edital e seus Anexos, os documentos correspondentes de cobrança deverão ser
examinados e atestados pela CPARM da Unidade e enviados para SOFI/7ª RPM para o
pagamento.
23.6. Em caso de não conformidade, a CONTRATADA será notificada, por
escrito, sobre as irregularidades apontadas, para adoção das providências do artigo
69 da Lei nº 8.666/1993, no que couber.
24. DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento;
24.2. É facultado ao Pregoeiro 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 elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões;
24.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com os
termos anexos, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
execução do objeto da contratação.
24.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão, bem como não mantê-la após encerrada a fase de lance, sendo
efetivada pelo Pregoeiro a aceitação de proposta;
24.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
24.6. Caberá à 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.
24.7. Os licitantes deverão, antes de formular sua proposta, inteirar-se
convenientemente das condições deste edital, bem como fazer uma análise das
especificações contidas no Anexo 1 deste certame, para que na hora da sessão de
lances, não haja divergências entre produtos ofertados, preços errôneos e
especificações equivocadas;
24.8. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões da quantidade do objeto dos contratos decorrentes da
presente licitação, de acordo com as necessidades da Administração, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor homologado no pregão para cada contrato,
conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993;
24.9. É vedada à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão.
24.10. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato.    
24.11. Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame exclui-
se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos
úteis, iniciando e expirando os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade;
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24.12. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo
esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.
24.13. Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site
www.compras.mg.gov.br, no menu pregão eletrônico, consultas a pregões
eletrônicos, unidade administrativa 1259965, Processo de Compras 23/2022.
e no https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action.

 

 

DAMON MATEUS DE SOUZA, TEN-CEL PM
ORDENADOR DE DESPESAS DA 7ª RPM

 

GLAUBER VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA
ASSESSOR JURÍDICO DA 7ª RPM – OAB/MG 117.194

 

Documento assinado eletronicamente por Damon Mateus de Souza,
Tenente Coronel, em 03/08/2022, às 09:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de
Oliveira, Servidor (a) Público (a), em 03/08/2022, às 10:44, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 48591756 e o código CRC 3188C213.

Referência: Processo nº 1250.01.0006047/2022-23 SEI nº 48591756
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
7º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais

Versão v.20.09.2020.
 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 – 7ª RPM
 

 
1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1.1. Atender demanda de conservação, limpeza, higienização e manutenção
predial do 7º Batalhão da Polícia Militar e Seção de Assistência à Saúde do 7º Batalhão
da Polícia Militar.
2. OBJETO:
2.1. Contratação de empresa especializada em prestar serviços
de conservação, limpeza, higienização e manutenção predial nas dependências do 7º
Batalhão da Polícia Militar e Seção de Assistência à Saúde do 7º Batalhão da Polícia
Militar, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e demais insumos
destinados à prestação do serviço, localizado à Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila
Militar - Bom Despacho/MG.
2.2. Especificação Técnica Sucinta do Objeto
 

LOTE ÚNICO

Item Unidade Quantidade
funcionários

Carga
horária Descrição

01 7º BPM 02 40 horas
semanais

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de conservação, higienização,
manutenção e limpeza predial, incluindo o
fornecimento de materiais e equipamentos.
DO PESSOAL:

02 (dois) funcionários para a prestação dos
serviços de conservação e limpeza, que
cumprirão 40h semanais de segunda a sexta-
feira;
Os serviços serão executados nas dependências
d o 7º Batalhão da Polícia Militar, situado na
Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom
Despacho/MG.

02 SAS do 7º
BPM 01 40 horas

semanais

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de conservação, higienização,
manutenção e limpeza predial, incluindo o
fornecimento de materiais e equipamentos.
DO PESSOAL:

01 (um) funcionário para a prestação dos
serviços de conservação e limpeza, que
cumprirá 40h semanais de segunda a sexta-
feira;
Os serviços serão executados nas dependências
da Seção de Assistência à Saúde do 7º Batalhão
da Polícia Militar, situados na Alameda Cel
Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom Despacho/MG.

 

 
3. VALOR MENSAL / GLOBAL PREVISTO PARA CONTRATAÇÃO:
3.1. O valor mensal atenderá a disponibilidade de créditos orçamentários da
Administração Pública para contratação, cujo preço mensal já incluso o dissídio da
Convenção Coletiva de Trabalho - CCT/2022.
3.2. Considerando ser esta contratação para 12 meses, na proposta
comercial deverá constar o valor global de todo o período, perfazendo um
quantitativo GLOBAL para 12 (doze) meses.
3.3. A cada 12 (doze) meses de serviços prestados, os valores poderão ser
reajustados com base na no dissídio da categoria, em conformidade com as
Convenções Coletivas de Trabalho - CCT.

 
4. PRAZO DE EXECUÇÃO 
4.1. 12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite estabelecido pela Lei
8.666/1993.

 
5. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
 
5.1. ITEM 1 - 7º BPM - dependências do 7º Batalhão da Polícia Militar
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5.1.1. DIARIAMENTE:

5.1.1.1. Varrições adequadas do piso de todas as salas, corredores, “halls",
escadarias, passeios e demais dependências internas e externas;
5.1.1.2. Aplicações de pano molhado a fim de remover a sujeira superficial
de todas as dependências que comportarem tal medida, passando-se a
enceradeira para recuperar o brilho onde for necessário;
5.1.1.3. Limpezas com flanela e pano úmido das cadeiras, arquivos,
poltronas e quaisquer móveis que guarneçam as dependências da unidade;
5.1.1.4. Limpezas de vidros e esquadrias que guarneçam as portas internas,
com flanelas e álcool, ou outro produto apropriado;
5.1.1.5. Lavagens das esquadrias e demais peças que a acompanham;
5.1.1.6. Limpezas dos estofados encontrados na totalidade das
dependências, com uso de escova, aspirador, flanela e material próprio;
5.1.1.7. Aspirações mecânicas do pó nas salas em que o piso for carpetado,
bem como nas cortinas, passadeiras e capachos;
5.1.1.8. Limpeza e desinfecção de todas as dependências sanitárias;
5.1.1.9. Coletas e retirada do lixo, inclusive das cestas de papéis e cinzeiros;
5.1.1.10. Limpezas dos bebedouros e filtros, com material adequado;
5.1.1.11. Remoções de todo o lixo para fora das dependências dos prédios
da CONTRATANTE, devidamente acondicionados;
5.1.1.12. Lavagem de roupas de cama dos militares reclusos e de forros de
mesa.

5.1.2. SEMANALMENTE:

5.1.2.1. Lavagens gerais dos azulejos e mármores de todas as
dependências físicas com produto químico adequado;
5.1.2.2. Enceramentos com materiais apropriados para pisos de cerâmica
e/ou sintéticos, de todas as salas e dependências onde couber este
procedimento;
5.1.2.3. Enceramentos de todos os móveis e utensílios de madeira;
5.1.2.4. Limpezas e desinfecções dos aparelhos telefônicos, com produto
próprio.

5.1.3. QUINZENALMENTE:

5.1.3.1. Limpezas internas e externas das luminárias;
5.1.3.2. Polimentos dos metais das maçanetas, torneiras, puxadores e
peças semelhantes.

5.1.4. MENSALMENTE:

5.1.4.1. Limpezas de todas as janelas, esquadrias e portas externas;
5.1.4.2. Limpezas gerais dos interruptores e tomadas;
5.1.4.3. Enceramentos gerais dos “lambris” e de todas as divisórias
existentes nos recintos dos prédios indicados;
5.1.4.4. Limpezas com material adequado, de todas as esquadrias das
divisórias internas;
5.1.4.5. Limpezas gerais dos ventiladores e das guarnições dos sistemas de
ar condicionado.

5.1.5. QUANDO NECESSÁRIO

5.1.5.1. Limpezas e desentupimentos de caixas e caneletas de drenagem
pluvial e caixas de inspeção;
5.1.5.2. Limpezas e remoção de manchas de qualquer natureza, que surjam
nas paredes, portas e áreas pintadas;
5.1.5.3. Remoções de detritos e sujeiras e limpeza do piso de todas as
dependências, notadamente das vias de acesso;
5.1.5.4. Auxílios nas mudanças de móveis e utensílios;
5.1.5.5. Varrições dos pátios;
5.1.5.6. Aplicação de produtos inseticidas para controle de pragas.

5.1.6. OBSERVAÇÃO: Em benefício dos serviços, o cronograma poderá ser
reordenado pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo. A CONTRATADA deverá fornecer
máscara e utilizar Álcool 70% para higienização dos funcionários, objetos, e outros,
com intuito a prevenção, diminuindo os riscos de infecção por Coronavírus,
respeitados os protocolos da Pandemia da COVID-19.

 
5.2. ITEM 02 - SAS do 7º BPM - Seção de Assistência à Saúde do 7º
Batalhão da Polícia Militar
5.2.1. DIARIAMENTE:

5.2.1.1. Varrições adequadas do piso de todas as salas, corredores, “halls",
escadarias, passeios e demais dependências internas e externas;
5.2.1.2. Aplicações de pano molhado a fim de remover a sujeira superficial
de todas as dependências que comportarem tal medida, passando-se a
enceradeira para recuperar o brilho onde for necessário;
5.2.1.3. Limpezas com flanela e pano úmido das cadeiras, arquivos,
poltronas e quaisquer móveis que guarneçam as dependências da unidade;
5.2.1.4. Limpezas de vidros e esquadrias que guarneçam as portas internas,
com flanelas e álcool, ou outro produto apropriado;
5.2.1.5. Lavagens das esquadrias e demais peças que a acompanham;
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5.2.1.6. Limpezas dos estofados encontrados na totalidade das
dependências, com uso de escova, aspirador, flanela e material próprio;
5.2.1.7. Aspirações mecânicas do pó nas salas em que o piso for carpetado,
bem como nas cortinas, passadeiras e capachos;
5.2.1.8. Limpeza e desinfecção de todas as dependências sanitárias;
5.2.1.9. Coletas e retirada do lixo, inclusive das cestas de papéis e cinzeiros;
5.2.1.10. Limpezas dos bebedouros e filtros, com material adequado;
5.2.1.11. Remoções de todo o lixo para fora das dependências dos prédios
da CONTRATANTE, devidamente acondicionados;

5.2.2. SEMANALMENTE:

5.2.2.1. Lavagens gerais dos azulejos e mármores de todas as
dependências físicas com produto químico adequado;
5.2.2.2. Enceramentos com materiais apropriados para pisos de cerâmica
e/ou sintéticos, de todas as salas e dependências onde couber este
procedimento;
5.2.2.3. Enceramentos de todos os móveis e utensílios de madeira;
5.2.2.4. Limpezas e desinfecções dos aparelhos telefônicos, com produto
próprio.

5.2.3. QUINZENALMENTE:

5.2.3.1. Limpezas internas e externas das luminárias;
5.2.3.2. Polimentos dos metais das maçanetas, torneiras, puxadores e
peças semelhantes.

5.2.4. MENSALMENTE:

5.2.4.1. Limpezas de todas as janelas, esquadrias e portas externas;
5.2.4.2. Limpezas gerais dos interruptores e tomadas;
5.2.4.3. Enceramentos gerais dos “lambris” e de todas as divisórias
existentes nos recintos dos prédios indicados;
5.2.4.4. Limpezas com material adequado, de todas as esquadrias das
divisórias internas;
5.2.4.5. Limpezas gerais dos ventiladores e das guarnições dos sistemas de
ar condicionado.

5.2.5. QUANDO NECESSÁRIO

5.2.5.1. Limpezas e desentupimentos de caixas e caneletas de drenagem
pluvial e caixas de inspeção;
5.2.5.2. Limpezas e remoção de manchas de qualquer natureza, que surjam
nas paredes, portas e áreas pintadas;
5.2.5.3. Remoções de detritos e sujeiras e limpeza do piso de todas as
dependências, notadamente das vias de acesso;
5.2.5.4. Auxílios nas mudanças de móveis e utensílios.
5.2.5.5. Varrições dos pátios.
5.2.5.6. Aplicação de produtos inseticidas para controle de pragas.

5.2.6. OBSERVAÇÃO: Em benefício dos serviços, o cronograma poderá ser
reordenado pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo. A CONTRATADA deverá fornecer
máscara e utilizar Álcool 70% para higienização dos funcionários, objetos, e outros,
com intuito a prevenção, diminuindo os riscos de infecção por Coronavírus,
respeitados os protocolos da Pandemia da COVID-19.
 
6. PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO PESSOAL:

6.1. Utilizar calçado fechado, na cor preta.
6.2. Utilizar trajes e comportamento discretos ao permanecer, adentrar
e sair da Unidade.

 
7. HORÁRIO DAS ATIVIDADES
7.1. Item 1 - 7º BPM - dependências do 7º Batalhão da Polícia Militar
7.1.1. De segundas a sextas-feiras, de 07h30 às 12h00 e de 13h30 às 17h00.
7.2. Item 02 - SAS do 7º BPM e Seção de Assistência à Saúde do 7º
Batalhão da Polícia Militar
7.2.1. De segundas a sextas-feiras, de 07:00 às 10:30 h e de 12:30 às 17:00 h.
 
8. ESTRATÉGIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8.1. Diário. Os serviços deverão ser iniciados em, no máximo, cinco dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada,
observado o prazo para assinatura do contrato. Todos os materiais de higiene e
limpeza serão adquiridos e disponibilizados pela contratada conforme anexo I.
 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

UO FUN SUBF PRG ID P/A C/A
Natureza da despesa

ITEM IPG F IPU
C GD M ED

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 0 10 1

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço PMMG/7RPM/7BPM 48923769         SEI 1250.01.0006047/2022-23 / pg. 22



1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 37 01 0 49 2

 
10. CONDIÇÃO E PRAZO DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida 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 partir da
data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
 
11. RELAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EMPREGO ANUAL,
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO:
11.1. Item 1 - 7º BPM - dependências do 7º Batalhão da Polícia Militar

 
 

ORD. PROPOSTA COMERCIAL       UNIDADE DE MEDIDA           QTD.
PREVISTA PERIODICIDADE VALOR

UNITÁRIO

01 Álcool gel 500 gramas 70% Unidade 5 mensal  
02 Álcool líquido 70º % 1 litro Litro 15 mensal  
03 Cera líquida incolor 5 litros Litro 25 mensal  
04 Água sanitária 5 litros Litro 20 mensal  
05 Desinfetante 5 litros Litro 20 mensal  
06 Detergente líquido 500 ml Unidade 5 mensal  

07 Esponja lavar louça dupla face pacote com 4
unidades Unidade 1 mensal  

08 Flanela (metro) Mínimo 40 x 40 cm Unidade 10 mensal  
09 Limpador multiuso 500 ml Unidade 6 mensal  
10 Luva de borracha média Par 4 mensal  
11 Pano de chão Unidade 8 mensal  
12 Papel Higiênico folha simples rolo 60 metros Unidade 35 mensal  
13 Papel Toalha branco pacote com 1000 folhas Unidade 15 mensal  
14 Sabão Pastoso Pinho 5 litros Litro 5 mensal  
15 Sabão em barra Unidade 2 mensal  
16 Sabão em pó 1 kg Kg 1 mensal  
17 Sabonete líquido 5 litros Litro 5 mensal  
18 Saco para lixo 100 litros com 100 unidades Unidade 100 mensal  
19 Saco lixo 60 litros com 100 unidades Unidade 100 mensal  
20 Vassoura Piaçava Unidade 1 mensal  
21 Luva descartável de látex cor branca Unidade 100 mensal  
22 Desengraxante para limpeza de banheiro Litro 2 mensal  
23 Desodorizador ambiental 200 ml Unidade 4 mensal  
24 Detergente líquido 5 litros Litro 5 mensal  
25 Papel higiênico rolo 300 metros Unidade 4 mensal  
26 Lustra móveis 500ml Unidade 1 mensal  
27 Esponja de aço pacote com 8 unidades Unidade 1 mensal  
28 Palha de Aço nº 1 Unidade 4 mensal  
29 Algicida Litro 12 mensal  
30 Floc Plus Litro 12 mensal  
31 Cloro granulado Kg 20 mensal  
32 Sulfato de alumínio Kg 15 mensal  
33 Balde 10 litros Unidade 2 semestral  
34 Cesto lixo telado metal 10 litros Unidade 2 semestral  
35 Pá para lixo com cabo grande Unidade 2 semestral  
36 Rodo plástico 40 cm com cabo grande Unidade 3 semestral  
37 Vassoura Teto Unidade 1 semestral  
38 Escova com suporte para vaso sanitário Unidade 4 semestral  
39 Mangueira para jardim 30 metros com bico Unidade 1 semestral  
40 Inseticida para matar baratas Litro 5 semestral  
41 Desentupidor de vaso Unidade 1 semestral  

42 Mangueira para limpeza de piscina de 30
metros siliconada Unidade 1 semestral  

43 Balde de 100 litros Unidade 3 semestral  
44 Vassoura de pelo com cabo grande Unidade 1 semestral  
45 Escova para lavar roupa Unidade 2 semestral  
46 Barrilha Kg 15 semestral  
47 Kit de controle de PH Unidade 1 semestral  

48 Peneira plástica cata-folhas para piscina com
cabo de alumínio Unidade 1 semestral  

49 Escova-vassoura para limpeza de piscina em
nylon com cabo de alumínio Unidade 1 semestral  

50 Inseticida gel de uso doméstico indicado no
controle de baratas Gramas 100 semestral  

51 Disco Lavar para enceradeira Unidade 1 semestral  
52 Disco lustrar para enceradeira Unidade 1 semestral  
VALOR
TOTAL:       
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11.2. Item 02 - SAS do 7º BPM e Seção de Assistência à Saúde do 7º
Batalhão da Polícia Militar

 
 

ORD. PROPOSTA COMERCIAL UNIDADE
DE MEDIDA           

QTD.
PREVISTA PERIODICIDADE VALOR UNITÁRIO

01 Água sanitária Litro 3 mensal  
02 Álcool líquido 70º % 1 litro Litro 10 mensal  
03 Álcool gel 500 gramas 70% Unidade 4 mensal  
04 Desinfetante pinho eucalipto ou normal Litro 5 mensal  
05 Desodorizador ambiental 200 ml Unidade 2 mensal  
06 Detergente líquido 500 ml Unidade 10 mensal  
07 Esponja dupla face Unidade 5 mensal  
08 Flanela (metro) Mínimo 40 x 40 cm Unidade 10 mensal  
09 Limpador geral multi-uso 500 ml Unidade 4 mensal  
10 Luvas de borracha tamanho médio Par 3 mensal  
11 Inseticida para ambiente interno Unidade 2 mensal  
12 Esponja de aço pacote com 8 unidades Unidade 1 mensal  
13 Pano de chão Unidade 8 mensal  
14 Papel Higiênico folha simples rolo 60 metros Unidade 30 mensal  
15 Papel higiênico rolo 300 metros Unidade 4 mensal  
16 Papel Toalha branco pacote com 1000 folhas Unidade 15 mensal  
17 Sabão em pó Kg 1 mensal  
18 Sabonete líquido litro Litro 5 mensal  
19 Saco de lixo preto comum 60 litros Unidade 200 mensal  
20 Saco de lixo preto comum 100 litros Unidade 30 mensal  

21 Inseticida gel de uso doméstico indicado no controle de
baratas Gramas 50 mensal  

22 Saco branco de recolher lixo hospitalar 60 litros Unidade 100 mensal  
23 Vassoura de pêlo de cabo grande Unidade 1 semestral  
24 Vassoura de piaçava Unidade 2 semestral  
25 Vasculho para teto Unidade 1 semestral  
26 Suporte para papel toalha Unidade 1 semestral  
27 Suporte para papel higiênico 30 metros Unidade 1 semestral  
28 Suporte para papel higiênico 300 metros Unidade 1 semestral  
29 Suporte de parede para sabonete líquido Unidade 1 semestral  
30 Mangueira para jardim 30 metros com bico Unidade 1 semestral  
31 Balde plástico de 05 litros Unidade 1 semestral  
32 Cesto para lixo telado Unidade 1 semestral  
33 Desentupidor de vaso Unidade 1 semestral  
34 Escova para lavar roupa Unidade 1 semestral  
35 Escova p/ limpar vaso sanitário c/ suporte Unidade 2 semestral  
36 Pá para lixo de cabo grande Unidade 1 semestral  
37 Rodo de cabo grande Unidade 2 semestral  
38 Sabão em barra 200 gr Unidade 2 semestral  
VALOR
TOTAL:       

 
11.3. OBSERVAÇÕES: Os materiais acima descritos referem-se a quantidades
mínimas para execução do serviço, podendo a empresa oferecer outros
equipamentos em maior ou em menor quantidade para melhor prestação do serviço,
conforme a demanda.
 
12. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA EMPREGO NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
 

Relação dos
Equipamentos mínimos

para a prestação do
serviço

 

Ordem Equipamento Quantidade

01 Aspirador de pó médio 01

02 Carrinho de carga – tipo
gari 02

03 Carrinho de mão com
bacia 01

04 Enceradeira industrial
350 02

05 Escada doméstica 05
degraus 02

06 Extensão elétrica com
50 metros 02

 
12.1. OBSERVAÇÕES:
12.1.1. Os equipamentos acima relacionados deverão estar sempre em boas
condições de uso durante a vigência do contrato, devendo serem substituídos no
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prazo de 24 horas sempre que a contratante julgar necessário.
12.1.2. Todos os equipamentos descritos deverão ser entregues e prontos para
uso no primeiro dia útil das atividades, bem como seus combustíveis necessários
para seu funcionamento.

 
13. GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
13.1. Garantia mínima de 03 (três) meses dos serviços, a contar da sua
execução. Garantia mínima de 12 (doze) meses dos materiais e equipamentos, a
contar da sua entrega efetiva e aceita.
 
14. PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO
14.1. A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficará a cargo do Chefe da
Seção Administrativa do 7º BPM ou outro servidor que vier a substituí-lo na função
no período da execução do contrato, que será o preposto do contrato.
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Os deveres das partes serão os mencionados na Minuta de Contrato,
constantes do Anexo VII do Edital.
 
16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
16.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Luciano Costa, 1º
Tenente, em 29/07/2022, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 48923769 e o código CRC 4D76134D.

Referência: Processo nº 1250.01.0006047/2022-23 SEI nº 48923769
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

7ª Região da Polícia Militar

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

 

ANEXO II –  MODELO DA PROPOSTA A SER APRESENTADA ATUALIZADA
AO PREÇO FINAL PELO VENCEDOR

 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL PARA O LOTE ÚNICO (em papel timbrado da preponente)

Pregão Eletrônico Nº: ___/2022 Processo nº: 1259965.0002/2022

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Representante Legal  

Identidade  CPF  

LOTE ÚNICO

ITEM 
DESCRIÇÃO

 

Valor
Mensal –

R$

Valor
Total –

R$

LOTE ÚNICO
/  ITEM 01 -

7º BPM

Contratação de empresa especializada em prestar serviços de conservação, limpeza, higienização e manutenção predial, nas dependências do Sétimo
Batalhão de Polícia Militar situado na Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom Despacho/MG (exceto instalações da SAS do 7º BPM), incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos e demais insumos destinados à prestação do serviço, conforme descrições constantes do Anexo I deste Edital.

Valor mensal
com todas

as despesas.
              R$ 
____________

Valor
global
(anual)

R$
_________

LOTE ÚNICO
/ ITEM 02 -
SAS do 7º

BPM

Contratação de empresa especializada em prestar serviços de conservação, limpeza, higienização e manutenção predial, nas dependências da Seção de
Assistência à Saúde - SAS do Sétimo Batalhão de Polícia Militar situado na Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom Despacho/MG , incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos e demais insumos destinados à prestação do serviço, conforme descrições constantes do Anexo I deste Edital.

Valor mensal
com todas

as despesas.
              R$ 
____________

Valor
global
(anual)

R$
_________

Prazo de Validade da proposta  

Observações  

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros 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 da solicitação de propostas e seus anexos.

Observações: Os campos “Valores com ICMS” deverão ser preenchidos por todos os proponentes e os campos “Valores sem ICMS” deverão ser preenchidos apenas pelos fornecedores mineiros,
conforme determina a Resolução Conjunta n.º 3881, de 25Abr2008, que regulamenta a isenção do ICMS para este caso, alterada pela Resolução Conjunta nº. 3.709, de 25Out2005, ambas das Secretarias
de Estado da Fazenda e de Planejamento e Gestão, observando-se, ainda, o disposto na Lei Complementar Federal nº. 123, de 14Dez2006, alterada pela Lei Federal Complementar nº 127, de 14Ago2007.

Dados
Bancários: Banco:  Agência:  Conta:  

Local e Data:  

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de
Oliveira, Servidor (a) Público (a), em 03/08/2022, às 10:31, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 48598619 e o código CRC 4A3F6E6B.

Referência: Processo nº 1250.01.0006047/2022-23 SEI nº 48598619
Rua Mato Grosso, 1800  - Bairro Afonso Pena - Divinópolis - CEP 35500-067
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº III - Modelo de depreciação de equipamentos/PMMG/7RPM/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006047/2022-23

ANEXO III- MODELO  DE DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DEPRECIAÇÃO
 
MÉTODO DE
DEPRECIAÇÃO:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO
DO

EQUIPAMENTO
TEMPO
DE USO

VIDA
ÚTIL QUANTIDADE PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

      
      

 
 
 

___________________, ____ de _____________ ______.
 
 

_________________________________
LICITANTE

Referência: Processo nº 1250.01.0006047/2022-23 SEI nº 48598749
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº IV - Modelo de planilha de custos/PMMG/7RPM/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006047/2022-23

ANEXO  IV-    MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS

LOTE ÚNICO /  ITEM 01 - 7º BPM
Contratação de empresa especializada em prestar serviços de conservação, limpeza,

higienização e manutenção predial, nas dependências do Sétimo Batalhão de
Polícia Militar situado na Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom

Despacho/MG (exceto instalações da SAS do 7º BPM), incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e demais insumos destinados à prestação do serviço,

conforme descrições constantes do Anexo I deste Edital.
 

- OS PERCENTUAIS DE CADA ENCARGO SOCIAL NÃO PODERÁ EXCEDER AOS LIMITES
CONSTANTES NESTA PLANILHA.

- OS PERCENTUAIS DOS ENCARGOS SOCIAIS NÃO PODERÃO EXCEDER À 74,84%.
PLANILHA DE CUSTOS

GRUPO S
A
L
Á
R
I
O
S

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE
/ % R$

“A”

FAXINEIRO 02 (duas) R$ 0,00

   

TOTAL DO GRUPO “A”  
 

R$ 0,00

 

 

 

 

“B”

 

 

 

 

 

1. INSS (Previdência Social) 20,00% R$ 0,00

2. FGTS 8,00% R$ 0,00

3. SESC 1,50% R$ 0,00

4. SENAC 1,00% R$ 0,00

5. SEBRAE 0,60% R$ 0,00

6.INCRA 0,20% R$ 0,00

7. Salário Educação 2,50% R$ 0,00

8. Seguro contra riscos e acidentes 2,71% R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "B" 36,51% R$ 0,00

Férias sem abono constitucional 8,26% R$ 0,00

Auxílio-enfermidade(<15 dias) 0,63% R$ 0,00
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"C"

 

 

 

 

E

N

C

A

R

G

O

S

 

 

S

O

C

I

A

I

S

 

 

Faltas Legais 1,04% R$ 0,00

Licença-paternidade 0,03% R$ 0,00

Auxílio-acidente de trabalho (<15
dias) 0,04% R$ 0,00

Aviso prévio trabalhado 0,00% R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "C" 10,00% R$ 0,00

 

"D"

Abono Constitucional de férias 2,75% R$ 0,00

Férias 13º Salário 9,16% R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "D" 11,91% R$ 0,00

 

 

 

"E"

Indenização (rescisão sem justa
causa) 3,12% R$ 0,00

Contribuição social (art 1º da Lei
Complementar 110/01) 0,78% R$ 0,00

Aviso prévio indenizado 2,60% R$ 0,00

Reflexo do aviso prévio indenizado 0,51% R$ 0,00

Indenização adicional 0,73% R$ 0,00

Total do GRUPO "E" 7,74% R$ 0,00

 

 

"F"

Incidência do Grupo B sobre a
licença maternidade 0,01% R$ 0,00

Incidência do FGTS sobre acidente
de trabalhos (>15 dias) 0,00% R$ 0,00

Incidência do FGTS Sobre aviso
prévio indenizado 0,21% R$ 0,00

Abono pecuniário 0,11% R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "F" 0,33% R$ 0,00

“G” GRUPO B X (GRUPO “C” + GRUPO
“D”) 8,35% R$ 0,00

 
TOTAL DOS ENCARGOS
SOCIAIS(B+C+D+E+F+G) 74,84% R$ 0,00

 

Material de Limpeza e Higiene R$ 0,00

Uniformes / EPI'S R$ 0,00

Auxílio alimentação R$ 0,00

Transporte dos Funcionários R$ 0,00
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"H"

Equipamentos (depreciação) R$ 0,00

Seguro de Vida em Grupo (Conforme Convenção Coletiva de
Trabalho da Categoria, em vigor) R$ 0,00

PQM (Conforme Convenção Coletiva de Trabalho da
Categoria, em vigor) R$ 0,00

PAF (Conforme Convenção Coletiva de Trabalho da
Categoria, em vigor) R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "H" R$ 0,00

Soma Parcial (A+B+C+D+E+F+G+H) R$ 0,00

"I" Taxa de Administração (até 7%) 0,00% R$ 0,00

SOMA (A+B+C+D+E+F+G+H+I) R$ 0,00

 

 

"J"

IMPOSTOS

ISS (2 a 5%)  R$ 0,00

PIS  R$ 0,00

COFINS  R$ 0,00

SIMPLES NACIONAL   

TOTAL DOS IMPOSTOS (MÁXIMO) 14,25% R$ 0,00

TOTAL GERAL R$ 0,00

 
    
  OBS:
1.  O Licitante poderá proceder à visita nos locais de execução dos serviços, a fim de
elaboração da proposta, sendo emitida pelo Almoxarife (ou correspondente) da
Unidade a declaração de vistoria, conforme anexo V – tal medida objetiva evitar
propostas, inexequíveis, de prestadores que não conheçam “in loco” a realidade do
serviço a que se propõe concorrer.
 
1 - GRUPO "A" - SALÁRIOS
De acordo com os pisos salariais vigentes das respectivas Convenções
Coletivas/Sindicatos de Classes de cada função a ser contratada, não sendo aceito
salários inferiores, independentes de QUALQUER justificativa, sendo que a base de
cálculo do salário da categoria será referente a 40 (quarenta) horas semanais.
2 - GRUPO "B" - ENCARGOS SOCIAIS
Incidentes sobre os salários contratados, de acordo com a legislação vigente, e
apurados com base em roteiro de cálculo elaborado pela Fundação João Pinheiro,
atingindo ao percentual máximo de 83,01 % (oitenta e três vírgula zero um por
cento).
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3 - GRUPO "C"
3.1 Material de limpeza e higiene
3.1.1 Constar, na planilha, o custo total dos materiais a serem empregados na
execução dos serviços mensalmente e no período de 12 (doze) meses.
3.1.2 Relacionar os materiais, para uso mensal, em impresso à parte, discriminando
tipo, quantidade, unidade, marca, custo unitário e custo total mensal.
3.1.3 Na planilha de custos a ser apresentada na proposta e mensalmente junto à
respectiva fatura, indicar, como custo do material de limpeza e higienização, 1/12 (um
doze avos) do valor a que se refere o subitem 3.1.1 deste item.
3.1.4 Os materiais de limpeza e higiene, poderão ser remanejados, conforme
necessidade da Unidade de Execução, respeitados os valores.
 
3.2 Uniforme
3.2.1. Constar na planilha o custo para fornecimento, no ato da admissão do
empregado, de 02 (dois) uniformes completos, inclusive calçados, para todos os
funcionários. Esta quantidade será a máxima por funcionário, para um período de 01
(um) ano.
3.2.2 Apresentar em documento à parte, as especificações dos uniformes, contendo
as peças (composição), tipos e marca do tecido.
3.2.3 Junto com a proposta deverá ser encaminhado um uniforme completo, para
análise da Comissão de Licitações.
3.2.4 Constar, se necessário, relação de peças complementares (luvas, botas, óculos
de proteção para os capineiros assim como protetores auriculares, etc).
3.2.5 Na planilha de custos a ser apresentada na proposta e mensalmente junto à
respectiva fatura, indicar, como custo do uniforme, 1/12 (um doze avos) do valor a
que se refere o subitem 3.2.1 deste item.
 
3.3 Equipamentos (depreciação)
3.3.1 Constar na planilha o custo mensal da depreciação dos equipamentos;
3.3.2 O método de depreciação será um dos consagrados pela doutrina de
administração financeira, com base na vida útil de cada equipamento, apurada para a
data de início da prestação de serviços. A vida útil para cada equipamento deverá ser
atestada pelo fabricante ou por órgão competente onde ele seja registrado, tendo
por base o emprego diário de 2 (duas) horas.
3.3.3 Sendo equipamento usado, será deduzido do tempo de vida útil para o mesmo
equipamento novo, o tempo de uso que o mesmo já possuir.
3.3.4 Apresentar em documento à parte, a relação dos equipamentos a serem
utilizados, especificando a quantidade, marca, tipo, tempo de uso e valor do
equipamento, novo e no estado em que for colocado à disposição, conforme modelo
anexo a este edital.
3.3.5 O método de depreciação usado deve ser descrito no ANEXO III.
3.4 Transporte e alimentação dos funcionários
3.4.1 A empresa proponente, caso seja necessário oferecer o benefício do auxílio-
transporte e na obrigatoriedade de fornecer ticket para alimentação dos funcionários
contratados, nos termos da legislação vigente (Convenção Coletiva em vigor), deverá
discriminar no campo próprio
o valor ofertado para transporte e alimentação de seus funcionários, optando por
transporte coletivo, particular ou contratado.
 
4 GRUPO "D" - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Constar na Planilha até o máximo de 7 % (Sete por Cento) incidente sobre o GRUPO
"A" - SALÁRIOS, conforme orientação da DAL 01 e seguindo o memorando nº
600005.1/20 - EMPM6 de 20 de maio de 2020.
5 IMPOSTOS
5.1 Constar na planilha o total dos impostos conforme percentual máximo
discriminado, incidentes sobre o total da fatura (A+B+C+D);
5.2 Os percentuais são mutáveis em função de alteração da legislação e das
empresas optante pelo Simples Nacional.
 
6. OBSERVAÇÕES:
6.1 Como objetivo específico desta contratação, os encargos sociais dos grupos
(B+C+D+E+F+G), Incidentes sobre os salários contratados, de acordo com a
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legislação vigente, e apurados com base em roteiro de cálculo pré elaborado, NÃO
poderão ultrapassar a o percentual máximo de 74,84% (setenta e quatro, vírgula
oitenta e quatro por cento).
 
 

ANEXO  IV-    MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS

LOTE ÚNICO / ITEM 02 - SAS do 7º BPM
Contratação de empresa especializada em prestar serviços de conservação, limpeza,
higienização e manutenção predial, nas dependências da Seção de Assistência
à Saúde - SAS do Sétimo Batalhão de Polícia Militar situado na Alameda Cel

Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom Despacho/MG , incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e demais insumos destinados à prestação do serviço,

conforme descrições constantes do Anexo I deste Edital.
 

- OS PERCENTUAIS DE CADA ENCARGO SOCIAL NÃO PODERÁ EXCEDER AOS LIMITES
CONSTANTES NESTA PLANILHA.

- OS PERCENTUAIS DOS ENCARGOS SOCIAIS NÃO PODERÃO EXCEDER À 74,84%.
PLANILHA DE CUSTOS

GRUPO S
A
L
Á
R
I
O
S

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE
/ % R$

“A”

FAXINEIRO 01 (uma) R$ 0,00

   

TOTAL DO GRUPO “A”  
 

R$ 0,00

 

 

 

 

“B”

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INSS (Previdência Social) 20,00% R$ 0,00

2. FGTS 8,00% R$ 0,00

3. SESC 1,50% R$ 0,00

4. SENAC 1,00% R$ 0,00

5. SEBRAE 0,60% R$ 0,00

6.INCRA 0,20% R$ 0,00

7. Salário Educação 2,50% R$ 0,00

8. Seguro contra riscos e acidentes 2,71% R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "B" 36,51% R$ 0,00

 

 

Férias sem abono constitucional 8,26% R$ 0,00

Auxílio-enfermidade(<15 dias) 0,63% R$ 0,00

Faltas Legais 1,04% R$ 0,00

Licença-paternidade 0,03% R$ 0,00
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"C"

 

 

E

N

C

A

R

G

O

S

 

 

S

O

C

I

A

I

S

 

 

Auxílio-acidente de trabalho (<15
dias) 0,04% R$ 0,00

Aviso prévio trabalhado 0,00% R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "C" 10,00% R$ 0,00

 

"D"

Abono Constitucional de férias 2,75% R$ 0,00

Férias 13º Salário 9,16% R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "D" 11,91% R$ 0,00

 

 

 

"E"

Indenização (rescisão sem justa
causa) 3,12% R$ 0,00

Contribuição social (art 1º da Lei
Complementar 110/01) 0,78% R$ 0,00

Aviso prévio indenizado 2,60% R$ 0,00

Reflexo do aviso prévio indenizado 0,51% R$ 0,00

Indenização adicional 0,73% R$ 0,00

Total do GRUPO "E" 7,74% R$ 0,00

 

 

"F"

Incidência do Grupo B sobre a
licença maternidade 0,01% R$ 0,00

Incidência do FGTS sobre acidente
de trabalhos (>15 dias) 0,00% R$ 0,00

Incidência do FGTS Sobre aviso
prévio indenizado 0,21% R$ 0,00

Abono pecuniário 0,11% R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "F" 0,33% R$ 0,00

“G” GRUPO B X (GRUPO “C” + GRUPO
“D”) 8,35% R$ 0,00

 
TOTAL DOS ENCARGOS
SOCIAIS(B+C+D+E+F+G) 74,84% R$ 0,00

 

 

 

 

Material de Limpeza e Higiene R$ 0,00

Uniformes / EPI'S R$ 0,00

Auxílio alimentação R$ 0,00

Transporte dos Funcionários R$ 0,00

Equipamentos (depreciação) R$ 0,00

Seguro de Vida em Grupo (Conforme Convenção Coletiva de
Trabalho da Categoria, em vigor) R$ 0,00
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"H" PQM (Conforme Convenção Coletiva de Trabalho da
Categoria, em vigor) R$ 0,00

PAF (Conforme Convenção Coletiva de Trabalho da
Categoria, em vigor) R$ 0,00

TOTAL DO GRUPO "H" R$ 0,00

Soma Parcial (A+B+C+D+E+F+G+H) R$ 0,00

"I" Taxa de Administração (até 7%) 0,00% R$ 0,00

SOMA (A+B+C+D+E+F+G+H+I) R$ 0,00

 

 

"J"

IMPOSTOS

ISS (2 a 5%)  R$ 0,00

PIS  R$ 0,00

COFINS  R$ 0,00

SIMPLES NACIONAL   

TOTAL DOS IMPOSTOS (MÁXIMO) 14,25% R$ 0,00

TOTAL GERAL R$ 0,00

 
    
  OBS:
1.  O Licitante poderá proceder à visita nos locais de execução dos serviços, a fim de
elaboração da proposta, sendo emitida pelo Almoxarife (ou correspondente) da
Unidade a declaração de vistoria, conforme anexo V – tal medida objetiva evitar
propostas, inexequíveis, de prestadores que não conheçam “in loco” a realidade do
serviço a que se propõe concorrer.
 
1 - GRUPO "A" - SALÁRIOS
De acordo com os pisos salariais vigentes das respectivas Convenções
Coletivas/Sindicatos de Classes de cada função a ser contratada, não sendo aceito
salários inferiores, independentes de QUALQUER justificativa, sendo que a base de
cálculo do salário da categoria será referente a 40 (quarenta) horas semanais.
2 - GRUPO "B" - ENCARGOS SOCIAIS
Incidentes sobre os salários contratados, de acordo com a legislação vigente, e
apurados com base em roteiro de cálculo elaborado pela Fundação João Pinheiro,
atingindo ao percentual máximo de 83,01 % (oitenta e três vírgula zero um por
cento).
 
3 - GRUPO "C"
3.1 Material de limpeza e higiene
3.1.1 Constar, na planilha, o custo total dos materiais a serem empregados na
execução dos serviços mensalmente e no período de 12 (doze) meses.
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3.1.2 Relacionar os materiais, para uso mensal, em impresso à parte, discriminando
tipo, quantidade, unidade, marca, custo unitário e custo total mensal.
3.1.3 Na planilha de custos a ser apresentada na proposta e mensalmente junto à
respectiva fatura, indicar, como custo do material de limpeza e higienização, 1/12 (um
doze avos) do valor a que se refere o subitem 3.1.1 deste item.
3.1.4 Os materiais de limpeza e higiene, poderão ser remanejados, conforme
necessidade da Unidade de Execução, respeitados os valores.
 
3.2 Uniforme
3.2.1. Constar na planilha o custo para fornecimento, no ato da admissão do
empregado, de 02 (dois) uniformes completos, inclusive calçados, para todos os
funcionários. Esta quantidade será a máxima por funcionário, para um período de 01
(um) ano.
3.2.2 Apresentar em documento à parte, as especificações dos uniformes, contendo
as peças (composição), tipos e marca do tecido.
3.2.3 Junto com a proposta deverá ser encaminhado um uniforme completo, para
análise da Comissão de Licitações.
3.2.4 Constar, se necessário, relação de peças complementares (luvas, botas, óculos
de proteção para os capineiros assim como protetores auriculares, etc).
3.2.5 Na planilha de custos a ser apresentada na proposta e mensalmente junto à
respectiva fatura, indicar, como custo do uniforme, 1/12 (um doze avos) do valor a
que se refere o subitem 3.2.1 deste item.
 
3.3 Equipamentos (depreciação)
3.3.1 Constar na planilha o custo mensal da depreciação dos equipamentos;
3.3.2 O método de depreciação será um dos consagrados pela doutrina de
administração financeira, com base na vida útil de cada equipamento, apurada para a
data de início da prestação de serviços. A vida útil para cada equipamento deverá ser
atestada pelo fabricante ou por órgão competente onde ele seja registrado, tendo
por base o emprego diário de 2 (duas) horas.
3.3.3 Sendo equipamento usado, será deduzido do tempo de vida útil para o mesmo
equipamento novo, o tempo de uso que o mesmo já possuir.
3.3.4 Apresentar em documento à parte, a relação dos equipamentos a serem
utilizados, especificando a quantidade, marca, tipo, tempo de uso e valor do
equipamento, novo e no estado em que for colocado à disposição, conforme modelo
anexo a este edital.
3.3.5 O método de depreciação usado deve ser descrito no ANEXO III.
3.4 Transporte e alimentação dos funcionários
3.4.1 A empresa proponente, caso seja necessário oferecer o benefício do auxílio-
transporte e na obrigatoriedade de fornecer ticket para alimentação dos funcionários
contratados, nos termos da legislação vigente (Convenção Coletiva em vigor), deverá
discriminar no campo próprio
o valor ofertado para transporte e alimentação de seus funcionários, optando por
transporte coletivo, particular ou contratado.
 
4 GRUPO "D" - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Constar na Planilha até o máximo de 7 % (Sete por Cento) incidente sobre o GRUPO
"A" - SALÁRIOS, conforme orientação da DAL 01 e seguindo o memorando nº
600005.1/20 - EMPM6 de 20 de maio de 2020.
5 IMPOSTOS
5.1 Constar na planilha o total dos impostos conforme percentual máximo
discriminado, incidentes sobre o total da fatura (A+B+C+D);
5.2 Os percentuais são mutáveis em função de alteração da legislação e das
empresas optante pelo Simples Nacional.
 
6. OBSERVAÇÕES:
6.1 Como objetivo específico desta contratação, os encargos sociais dos grupos
(B+C+D+E+F+G), Incidentes sobre os salários contratados, de acordo com a
legislação vigente, e apurados com base em roteiro de cálculo pré elaborado, NÃO
poderão ultrapassar a o percentual máximo de 74,84% (setenta e quatro, vírgula
oitenta e quatro por cento).
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Referência: Processo nº 1250.01.0006047/2022-23 SEI nº 48598842
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº V - Modelo de Termo de Visita/PMMG/7RPM/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006047/2022-23

ANEXO V – MODELO DE TERMO DE VISITA

 
TERMO DE VISITA

 

Declaro para os devidos fins de comprovação, conforme recomenda o
edital do Processo P r o c e s s o nº 1259975 __/2022, que o Sr.
_______________________, representante legal/proprietário (a) da empresa
_____________________________, visitou as instalações do Sétimo Batalhão de Polícia
Militar, onde verificou, pessoalmente, os locais para prestação do serviço,
cientificando-se de todas as variáveis  necessárias à sua execução, não lhe restando
nenhuma dúvida.

 

Quartel em Divinópolis/MG _____ de ______ de 2022
 
 

______________________________________________________
CHEFE DO ALMOXARIFADO OU EQUIVALENTE

 
 

_________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL/PROPRIETÁRIO(A)

                      IDENTIDADE / CPF n°
 

Referência: Processo nº 1250.01.0006047/2022-23 SEI nº 48599424
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº VII - Minuta de contrato/PMMG/7RPM/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006047/2022-23

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º __________/2022
Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Estado de Minas Gerais,
por intermédio da PMMG, através da SÉTIMA REGIÃO DA POLICIA MILITAR e a
empresa _________________.
Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº
__/2022, INERENTE AO PROCESSO DE COMPRAS Nº __/2022 para
contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados e
contínuos de conservação, higienização e limpeza predial a serem
executados no quartel do 7º Batalhão da Polícia Militar e na Seção de
Assistência à Saúde do 7º BPM (SAS 7º BPM), lote único itens 1 e 2,
conforme especificações contidas no anexo “I” - Termo de
Referência, parte integrante do Edital.
Este contrato será regido pela Lei Federal  8.666/93, Lei Estadual nº 13.994, de 18 de
setembro de 2001 e, Decreto nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e nº 37.924 de 16
de maio de 1996, Decreto nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, subsidiariamente
Lei Federal 10.406 de 10 de janeiro de 2002, com suas alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
1.1 CONTRATANTE: ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DA SÉTIMA REGIÃO DA POLICIA
MILITAR.
Endereço: Rua Mato Grosso, 1800, Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG; e-mail: 7rpm-
compras@pmmg.mg.gov.br; telefone (37) 3301-0120, CNPJ:16.695.025/0001-97.
Representante Legal:
CPF: 
1.2 CONTRATADA;
Razão Social;
Endereço;
CNPJ;
Representante Legal (nome completo, documento de identidade e CPF)
E Mail:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2. Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa para a prestação
de serviços terceirizados e contínuos de conservação, higienização e
limpeza predial a serem executados no quartel do 7º Batalhão da Polícia
Militar e na Seção de Assistência à Saúde do 7º BPM (SAS 7º BPM), lote
único itens 1 e 2, conforme especificações contidas no anexo “I” deste
instrumento convocatório, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO em conformidade  com as especificações e detalhamentos do ANEXO I
(Termo de Referência) e demais  documentação do PREGÃO ELETRÔNICO __/2022
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA e obrigações contidas no Edital,
passam a integrar este instrumento, independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3. O CONTRATANTE pagará pela aquisição dos produtos/materiais adquiridos e
prestação de serviços, conforme especificado na Proposta de Preço, de total
responsabilidade da CONTRATADA, o valor total estimado de R$ ...............
(...................................), perfazendo o valor global de R$..................(...................),
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com base nos preços indicados na Proposta, inclusos todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato.
3.1. Parágrafo único. No preço acordado 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 - DO REAJUSTE DO PREÇO
4.1 O restabelecimento da relação pactuada, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial, dar-se-á segundo os critérios abaixo especificados:
a) Os valores referentes à remuneração prevista neste contrato serão reajustados
quando ocorrer alteração dos salários das categorias, em decorrência de acordo(s),
convenção(ões) ou dissídio(s) coletivo(s) de trabalho, desde que devidamente
registrado(s) e homologado(s) pela DRTMG, ou ato do Poder Público, vedada à
inclusão de antecipações e de benefícios não previstos originariamente. Isso se
refletirá nos grupos onde estiver prevista a incidência do valor remuneratório;
b) O valor do vale-transporte será reajustado quando ocorrer alteração do valor da
passagem do transporte coletivo onde o serviço é prestado, desde que o reajuste
seja homologado pelos órgãos competentes;
c) O valor dos benefícios vale-alimentação, ou outro instituído para as categorias
profissionais abrangidas neste projeto básico, será reajustado considerando o
percentual obtido pela diferença de valores apurada nas importâncias previstas em
Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho, do ano anterior e do ano
imediatamente subsequente a alteração promovida. Tais instrumento s deverão estar
devidamente registrados e homologados pela DRT-MG, ou ato do Poder Público;
d) Os valores relativos aos materiais, utensílios, equipamentos, uniformes/EPI’s e
despesas indiretas, poderão ser reajustados anualmente, a partir da vigência do
contrato, com aplicação máxima do índice acumulado do IPCA ou outro índice que
venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.
4.2 Ficam expressamente vedados o reajuste de quaisquer valores referentes a
materiais, utensílios, equipamentos, insumos e despesas indiretas em prazo inferior a
12 (doze) meses, contados a partir da data de início da prestação dos serviços.
4.3 A proposta de reajuste dependerá de iniciativa da CONTRATADA, devendo ser
apresentada à CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias d a ocorrência do fato ensejador
d a variação dos componentes de custo desta contratação, que deverão ser
devidamente comprovados.
4.4 A inércia da CONTRATADA implicará a perda dos valor es retroativos a que faria
jus, no caso de inobservância do prazo previsto no subitem anterior.
4.5 É vedado a inclusão de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quando, após a formalização do contrato, se tornarem obrigatórias por força de
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva de
trabalho.
4.6 A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE toda alt eração de caráter
obrigatório e superveniente, decorrente de acordos ou convenções coletivas,
durante a execução do objeto contratual.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

 Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato, poderá ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais
solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da
superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando
questão econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração
analítica de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos da Lei 8.666/93 e
demais legislações pertinentes.

 
5.1 DA REPACTUAÇÃO
Será admitida a repactuação dos Contratos com prazo de vigência igual

ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno mínimo de um
ano ou da data-base da Convenção Coletiva de Trabalho-CCT vigente, apresentada no
ato da contratação, a qual será a base contratual.
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O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será
contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se,
como termo inicial, a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos
custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases desses
instrumentos.

Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, assim entendido
a data do acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa,
observada a periodicidade anual.

A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação
de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como
os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessários à execução do serviço.

As repactuações serão obrigatoriamente precedidas de solicitação da
CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por
meio de apresentação da Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo
III deste Edital, ajustada aos novos valores revisados, e do novo acordo, convenção
ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de
custos objeto da repactuação, bem como de documentos e comprovantes idôneos
que demonstrem a variação dos custos dos insumos diversos e dos insumos de mão
de obra não constantes destes instrumentos.

A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do
depósito, e desde que devidamente registrado no órgão regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo Contrato, até a data da
assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual subsequente,
conforme determinado nos Acórdãos TCU nºs 1.827/2008 e 1.828/2008, do Plenário,
caso em que serão reconhecidos os efeitos financeiros desde a data estabelecida no
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o
salário da categoria profissional, observada a periodicidade anual.

No caso previsto no subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser
concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em
relação à diferença porventura existente.

É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios
não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios
por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou
convenção coletiva.

Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus a variação de
custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a
comprovação pela CONTRATADA do aumento dos custos, considerando-se:

os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;

as particularidades do Contrato em vigência;
o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;
a nova planilha com a variação dos custos;
 
5.2 DO PRAZO E DEMAIS FORMALIDADES
O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços será

preferencialmente de 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da
documentação prevista na lei 8.666/93.

O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos

As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio
de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos. Quando coincidirem com a prorrogação contratual, as repactuações
deverão ser formalizadas por aditamento.
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A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.

As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas
durante a vigência do Contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da
prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato.

Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente
para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:
 

UO Fun Subf PRG ID
P/A C/A

Natureza de Despesa
Item IPG F IPU

C GD M ED

              

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA  
5.1. A execução plena deste contrato pela CONTRATADA está garantida pela quantia
de R$ _____________________ ( _______________________________________________ )
representada por ___________________________________________________________ e
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, cabendo ao contratado
optar por uma dentre as modalidades de garantias previstas em Lei e apresentá-la no
prazo de até 01(um) mês, contado da data da homologação da licitação e anterior a
assinatura do contrato. 
5.1.1 O valor deverá ser depositado em conta única do Estado de Minas Gerais, ou
através de apólice ou seguro garantia.
5.2. Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, reserva-se a
CONTRATANTE o direito de exigir reforço da garantia.
5.3. A garantia será devolvida à CONTRATADA após a execução deste Contrato,
quando forem as obrigações consideradas cumpridas em todos os termos deste
instrumento e seus aditamentos, conforme solicitação formalizada pela Contratada
junto à Seção de Apoio Logístico do Comando de Policiamento Especializado.
CLÁUSULA OITAVA - DA ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da data final do adimplemento, mediante apresentação da Nota Fiscal (NF) e
recebimento definitivo Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de
Materiais (CPARM); através do banco, agência e conta corrente indicada pela
contratada descritas na NF.
6.2. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se no
ato da entrega do material, este não estiver em perfeitas condições e de acordo com
as especificações estipuladas.
6 . 3 . O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, falta de entrega de materiais ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
7.1. Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos previstos na Lei 8.666/93,
através de TERMOS ADITIVOS ao presente Contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 No Início da Prestação dos Serviços e em relação à mão de obra
contratada para a execução:
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a) relação contendo nome do empregado, com número da identidade e CPF,
indicando o local de serviço e o tipo de posto;
b) cópia do registro de emprego (Contrato de Trabalho) e cópia das páginas da
Carteira de Trabalho e Previdência Social atestando contratação;
c) declaração de opção pelo Vale-transporte;
d) atestado de antecedentes civil e criminal ou quando houver substituição de
funcionário;
e) comprovação de seguro de vida individual ou em grupo;
f) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização de exames
médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudança de função);
g) instalar em local a ser definido pela Contratante relógio de ponto biométrico para
controle dos funcionários que serão utilizados para cumprimento do presente
contrato em obediências as normas elencadas na Consolidação das Leis do Trabalho,
CLT, vigente. Em caso de defeito do relógio de ponto biométrico o reparo ou
substituição do mesmo deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
 
10.2. Mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, e a qualquer momento,
por solicitação do Fiscal do Contrato:
a) recolhimento da contribuição previdenciária, referente ao mês anterior à prestação
dos serviços, estabelecida para o empregador e seus empregados, conforme dispõe
o artigo 195, § 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, por meio
dos seguintes documentos:
- cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
- cópia do Comprovante de Declaração à Previdência (GFIP);
- cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet;
- cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE);
b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior à prestação dos serviços, por
meio dos seguintes documentos:
1. cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
2. cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet;
3. cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE);
c) registro de frequência da mão de obra alocada (folha de ponto ou documento
equivalente), referente ao mês anterior;
d) folha de pagamento de salários do mês anterior;
e) recibo/comprovante de pagamento de salários do mês anterior (inclusive
comprovante de transferência bancária);
f) recibo/comprovante do fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação,
quando cabível;
g) recibo/comprovante de entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's),
quando cabível.
 
10.3 Em outras épocas:
a) todos os documentos apresentados no início da prestação dos serviços deverão
ser reapresentados para os casos de substituição;
b) comprovação, quando da rescisão contratual, do pagamento das verbas
rescisórias ou de que os empregados serão realocados em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Até
que ocorra tal comprovação, a Administração reterá a Garantia prestada;
c) Convenções, Acordos ou Sentenças Normativas;
d) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), com homologação;
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e) Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Sindical (GRFC);
f) cópia das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para verificação das
devidas anotações, conforme solicitação da fiscalização do Contrato;
g) qualquer documento relacionado ao cumprimento das obrigações trabalhistas que
o fiscal do Contrato julgar necessário.
 
10.4 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
10.4.1. 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 do edital e seus Anexos.
10.4.2 Gerenciar e manter com recursos e meios próprios as pessoas prestadoras
de serviços, nas localidades indicadas;
10.4.3 Fornecer a todos os empregados os benefícios provenientes da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) em vigor, ou acordo coletivo de cada categoria.
10.4.4 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 no objeto desta contratação;
10.4.5 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os
serviços, observando fielmente a legislação aplicável quando de sua contratação.
10.4.6 Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas ou obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte
ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da contratação dos serviços.
10.4.7 Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, cíveis ou
penais relacionados aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência.
10.4.8 Cumprir e fazer cumprir por seus empregados as normas e regulamentos
disciplinares da CONTRATANTE, bem como quaisquer determinações emanadas das
autoridades competentes.
10.4.9 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados e/ou entrega de
materiais.
10.4.10 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente
Contrato.
10.4.11 Permitir, a qualquer tempo, que o CONTRATANTE realize inspeções e
fiscalizações durante a entrega dos materiais, notadamente através do preposto
designado, o qual poderá examinar e exigir documentos e explicações e determinar
providências para a melhor qualidade do serviço;
10.4.12 Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação,
exigidas na licitação;
10.4.13 Comunicar, por escrito, imediatamente, ao preposto, a impossibilidade de
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
10.4.14 Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo
contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
10.4.15 Cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes
durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos
decorrentes de infrações a que houver dado causa.
10.4.16 Iniciar as atividades no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, a contar
do início de vigência do Contrato ou do recebimento da Nota de empenho.
10.4.17 Repor, no prazo máximo de 3 (três) dias, qualquer objeto da CONTRATANTE
e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados.
10.4.18 Substituir o funcionário que falte ao serviço ou que esteja dispensado, no
mesmo dia. As faltas não repostas, no prazo máximo de 24 horas, serão abatidas
do valor pago mensalmente, bem como, será aplicado penalidades previstas neste
contrato.
10.4.19 Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, empregados,
maiores de 18 (dezoito) anos de idade, que tenham bons antecedentes penais e
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idoneidade moral comprovada, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive
dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, seguros e
quaisquer outros não mencionados neste Contrato, em decorrência da sua condição
de empregadora, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE.
10.4.20 apresentar mensalmente “Relatório das faltas, ausências e substituições
ocorridas no mês”, conforme modelo a ser submetido à aprovação da
CONTRATANTE, com o “visto” do Fiscal do Contrato, onde se deram tais ocorrências.
10.4.21 substituir sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de
justificação por parte desta, em até 24 (vinte e quatro) horas após a notificação,
qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou interesse
do Serviço Público.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e
qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na
execução do Contrato, recomendando-lhe prazo para que a regularize,
sob pena de serem aplicadas as sanções legais e contratualmente
previstas;
b)Promover o recebimento provisório e o definitivo do material nos
prazos fixados;
c) Fiscalizar a execução dos Contratos, através de agente previamente
designado, do que se dará ciência à CONTRATADA;
d)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;
e) assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às dependências
do quartel para a plena execução do contrato;
f) prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e
esclarecimentos necessários ao cumprimento do objeto contratado;
g)aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas por
descumprimento de cláusulas contratuais;
h)efetuar o pagamento no devido prazo fixado deste Contrato.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS
De acordo com o termo de referência, anexo I do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666/1993, 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, e no do Decreto nº 48.012,
de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:

Advertência por escrito;
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s)

dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
Moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º

trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
Moratória de 10% (Dez por cento) sobre o valor do fornecimento não

realizado, em caso de atraso de 31 a 60 dias.
Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato,

conforme previsto no Artigo 412 do Código Civil, em caso de rescisão imotivada da
avença ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao
uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou ainda, fora das especificações
contratadas;
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Impedimento de licitar e contratar com a Administração, de acordo com
os prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/1993  e no art. 38, III do Decreto
Estadual nº 45.902/2012;

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, conforme os prazos
estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/1993 e o art. 38, IV do Decreto Estadual nº
45.902/2012;

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, em consonância com o que está estabelecido
na Lei Federal nº 8.666/1993.

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

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

A aplicação de sanções administrativas 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
administrativo sancionatório.

As sanções relacionadas nos itens 16.1 a 16.3 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual –CAFIMP e no CAGEF.

As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

Retardarem a execução do objeto;
Comportar-se de modo inidôneo;
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa

quanto às condições de participação, 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;

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de

prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização –PAR.

A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei
Estadual nº 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº 45.902/2012.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiel execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Chefe do
Almoxarifado, ou Chefe da Seção equivalente, do BPChq/PMMG, o qual
registrará todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, no processo em
plataforma do PORTAL SEI-MG, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou falhas observadas, devendo dar ciência à Seção de Compras do
Comando de Policiamento Especializado, as irregularidades não sanadas para fins de
eventual instauração de Processo Administrativo Punitivo.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto do presente
Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato,
conforme previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
De acordo com o art. 79 da Lei nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo,
desde que haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou os pagamentos
eventualmente devidos até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78
da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA , será esta ressarcida
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da

CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o

fornecimento do objeto deste pregão.
A CONTRATADA deverá manter os dados cadastrais do responsável

pelo acompanhado, atualizados junto ao CONTRATANTE.
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na Imprensa
Oficial de Minas Gerais, em obediência ao disposto na legislação pertinente e enviará
uma cópia do contrato ao CONTRATADO para observância e fiel cumprimento.
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer
dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor,
juntamente com as testemunhas que também o assinam.

 

Divinópolis, ___de _______de 2022

 

                     

DAMON MATEUS DE SOUZA, TEN-CEL PM
ORDENADOR DE DESPESAS DA 7ª RPM

 

GLAUBER VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA
ASSESSOR JURÍDICO DA 7ª RPM – OAB/MG 117.194

 

_______________________________________
CONTRATADA/REPRESENTANTE LEGAL
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Testemunhas:

1 –
Ass:_______________________________
Nome:
_______________________________
Identidade e CPF:
______________________

2 – Ass:
________________________________
Nome: ________________________________
Identidade e CPF:
________________________

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de
Oliveira, Servidor (a) Público (a), em 03/08/2022, às 10:35, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 48599614 e o código CRC 885879E8.

Referência: Processo nº 1250.01.0006047/2022-23 SEI nº 48599614
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Anexo nº VI - Modelo de declarações/PMMG/7RPM/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006047/2022-23

ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÕES 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Preenchida pelo proponente em papel timbrado)

A ______________________________, CNPJ nº ________________, com sede à ______________________,
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.

Local e Data:  

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

(Preenchida pelo proponente em papel timbrado)

A ______________________________, CNPJ nº ________________, com sede à ______________________,
declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos
ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da
lei.

Local e Data:  

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
Referência: Processo nº 1250.01.0006047/2022-23 SEI nº 48599499
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