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Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Licitação com participação ampla

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA
19/08/2022, às 09h00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis das unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades
de Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e comando do posto de abastecimento,
abrigo  do  reservatório  de  incêndio  e  da  bomba  do  hidrante,  sonda,  terminal  controlador  de  abastecimento  TCA  em módulos  SKID,  civil,  hidráulica,  projeto  de  incêndio,  levantamento
planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

RECIBO

A Empresa __________________________ CNPJ n°. ____________________, retirou o Edital de Licitação acima referenciado e deseja ser informada de
quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail:

_________________________________________________________________________.

___________________________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________

(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO À SEÇÃO DE COMPRAS/15ª RPM - TEÓFILO OTONI/MG
PELO E-MAIL: 15rpm-compras@pmmg.mg.gov.br ou 15rpmcompras@gmail.com.

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.

A PMMG não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou que prestar informações incorretas no mesmo.

Os  interessados  deverão  comunicar  imediatamente  eventuais  atualizações  ou  modificações  do  e-mail,  sob  pena  de  ser  considerado  válido  o
encaminhamento direcionado ao e-mail declarado.
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1. PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, representada pela Décima Quinta Região de Polícia Militar (15ª RPM), realizará a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, sob o regime de empreitada por preço global, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em sessão pública na Sala de reuniões da 15ª RPM, situada à Rua Helmuth Neumann, nº 100,
Bairro São Jacinto,  na cidade de Teófilo  Otoni/MG,  destinada à  Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos  de
combustíveis das unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica,
abrigo do quadro de força e comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID,
civil, hidráulica, projeto de incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e
seus anexos.

A licitação será regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e amparada pela Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; 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. 47.524, de 6 de novembro de
2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; pela Resolução SEPLAG nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014, nº. 58, de 30 de novembro de 2007 e nº 93, de 28 novembro de 2018; pela Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de 6 de julho 2016, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos
legais.

1.1. O edital de licitação encontra-se à disposição dos interessados no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, link “Licitações” e no site www.compras.mg.gov.br.

1.2. O credenciamento para a licitação será realizado pela protocolização dos envelopes contendo a documentação exigida e a proposta de preços relativos ao certame, de 08h15min
até às 09h00min do dia 19 de agosto de 2022, obedecendo, ainda, o disposto no item 7 deste Edital.

1.3. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação será realizada às 09h00min do dia 19 de agosto de 2022.

1.4. Tanto o credenciamento quanto a abertura dos envelopes serão realizados na Sala de reuniões da 15ª RPM, situada à Rua helmuth Neumann, nº 100, Bairro São Jacinto, na cidade
de Teófilo Otoni/MG.

1.5. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será considerado o horário oficial de Brasília.

1.6. Será registrada Ata da Sessão Pública, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes em relação ao certame, valendo como forma de
publicidade dos atos e como recibo de documentos citados neste edital, da qual serão fornecidas cópias autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação a todos os licitantes presentes na
respectiva reunião, bem como disponibilizada cópia digital para consulta no site www.compras.mg.gov.br e encaminhada via e-mail aos licitantes participantes.

1.6.1. Havendo manifestação da intenção de recurso ou qualquer outro fato que cause adiamento ou suspensão da sessão pública, será comunicado aos participantes a data, hora e
local de retomada da sessão.

1.6.2. Para  cada  reunião  da  Sessão  Pública  será  consignada  uma Ata,  enumerando os  licitantes  presentes,  citando  os  atos  já  realizados,  mencionando as  circunstâncias  da
suspensão/adiamento da reunião anterior, e prevendo os atos a serem realizados a partir da retomada do certame.
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2. MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

2.1. MEMBROS TITULARES

Nº 116.439-1, 1º Ten PM Antônio Soares Chaves - Presidente

Nº 122759-4, 2º Sgt PM Elcimar Moreira Couto - Adjunto

Nº 146.369-4, Cb PM Tárik dos Santos Souza - Secretário

2.2. MEMBROS SUPLENTES

Nº 129.969-2, 1º Ten PM Gildásio Ferreira Santiago - Presidente
Nº 163.111-8, 3º Sgt PM Fredy Alves Gonzaga - Adjunto
Nº 147.383-4, Cb PM Nino Ribeiro de Oliveira Neto - Secretário

3. DO OBJETO

3.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da
unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do
quadro de força e comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID, civil,
hidráulica, projeto de incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus
anexos.

3.2. Para as intervenções deverão ser observadas as considerações descritas no PROJETO BÁSICO correspondente ao respectivo lote.

3.3. LOTES:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL NA CIDADE DE ITAOBIM/MG

LOTE COD. ITEM UNID. QTD DESCRIÇÃO VALOR

01 1490 SERVIÇO 01
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL
DA PMMG NA CIDADE DE ITAOBIM/MG

R$539.605,55
(quinhentos e trinta
e nove mil,
seiscentos e cinco
reais e cinquenta e
cinco centavos).

LOTE 02 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL NA CIDADE DE ALMENARA/MG

LOTE COD. ITEM UNID. QTD DESCRIÇÃO VALOR

02 1490 SERVIÇO 01
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL
DA PMMG NA CIDADE DE ALMENARA/MG

R$511.036,16
(quinhentos e onze
mil, trinta e seis
reais e dezesseis
centavos).

4. DO VALOR , DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA VIGÊNCIA.

4.1. O valor global máximo aceito pela PMMG, para execução dos serviços, objeto desta licitação, é de R$1.050.641,71 (um milhão, cinquenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e
setenta e um centavos).

4.2. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  das  dotações  orçamentárias  abaixo,   bem  como  nas  demais  dotações  e  fontes  de  recursos  previstas,
correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos exercícios futuros.

1.1251.06.181.034.4048.0001 449051 03 0 95 1

4.2.1. Os recursos da Dotação Orçamentária são provenientes do Convênio nº 9288182.

4.3. Sempre que a vigência do Contrato ultrapassar a vigência dos respectivos créditos orçamentários, será providenciada dotação orçamentária própria para cobertura do período
subsequente.

4.4. Valor de Referência para o LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL  NO QUARTEL DA PMMG NA CIDADE DE ITAOBIM/MG - (VALOR
MÁXIMO ACEITÁVEL) para a execução dos serviços é de R$539.605,55 (quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Os valores
descritos foram balizados nas planilhas de referência da Secretaria  de Transportes e  Obras Públicas (SETOP),  Sistema Nacional  de Pesquisa de Custos e  Índices da
Construção Civil (SINAPI) e média de preço de materiais e serviços, tendo como referência as licitações realizadas pela PMMG.

4.5. Valor de Referência para o LOTE 02 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL  NO QUARTEL DA PMMG NA CIDADE DE ALMENARA/MG -
(VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL) para a execução dos serviços é de R$511.036,16 (quinhentos e onze mil, trinta e seis reais e dezesseis centavos). Os valores descritos foram
balizados nas planilhas de referência da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (SETOP), Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI)
e média de preço de materiais e serviços, tendo como referência as licitações realizadas pela PMMG.

4.6. Para o LOTE 01 (POSTO DE COMBUSTÍVEL EM ITAOBIM) A Contratada fica obrigada a iniciar a execução dos serviços, quando solicitado através de Ordem de Serviço, nas
condições estabelecidas neste EDITAL, no prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da respectiva Ordem, devendo ser concluída no prazo máximo de 120
(cento e vinte) dias corridos.

4.6.1. Local de execução dos serviços do Lote 01: Quartel da 80ª Cia PM, à Av. Santo Antônio, nº 55, Santo Antônio, Itaobim/MG.

4.7. Para o LOTE 02 (POSTO DE COMBUSTÍVEL EM ALMENARA) A Contratada fica obrigada a iniciar a execução dos serviços, quando solicitado através de Ordem de Serviço, nas
condições estabelecidas neste EDITAL, no prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da respectiva Ordem, devendo ser concluída no prazo máximo de 120
(cento e vinte) dias corridos.

4.7.1. Local de execução dos serviços do Lote 02: Quartel do 44º BPM, à Rua Hermano de Souza, nº 600, Centro, Almenara/MG.

4.7.2. O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

4.7.3. TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS À PERFEITA COMPREENSÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS ESTÃO NOS
ANEXOS A ESTE EDITAL.

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados à Comissão de Licitação
até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para a sessão pública, nos termos do artigo 41, §2º da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados por escrito, por meio do e-mail 15rpm-compras@pmmg.mg.gov.br/15rpmcompras@gmail.com.

5.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, 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).

5.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações
de retirada do Edital.

5.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão ou por licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação, cabendo à
Comissão Permanente de Licitação - CPL decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido à Comissão Permanente de Licitação - CPL, a ser protocolizado junto Seção de Compras/15ª RPM - Rua
Helmuth Neumann, 100, Bairro São Jacinto, Teófilo/MG - CEP 39.801-259, no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), em envelopes separados, lacrados,
rubricados, marcados, como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório, assim como, de modo alternativo, protocolizado para o e-mail 15rpm-
compras@pmmg.mg.gov.br/15rpmcompras@gmail.com, observado o prazo previsto no subitem 5.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que
se fizerem necessárias.

5.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

5.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL no Portal de Compras por meio
do endereço http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação, bem como comunicado aos licitantes que apresentarem recibo do edital solicitando serem notificados dos atos a
ele referentes.

5.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

5.6. 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.

5.7. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.

5.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

5.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram os prazos em
dia de expediente na Administração.
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6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que conheçam todas as exigências
contidas neste Edital,devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação, nos termo do art. 22, § 2º da Lei 8.666/93.

6.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

6.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto 47.437, de 26 de junho de 2018 se dará da seguinte forma:

6.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;

6.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

6.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

6.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;

6.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

6.4. Os beneficiários enquadrados no item 6.3 deste edital deverão declarar, segundo sugestão do item 8.10.1.2 deste edital, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
tal, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, nos termos do parágrafo único do art. 13 Decreto Estadual nº
47437, de 2018.

6.5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

6.5.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;

6.5.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;    

6.5.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art. 87, III, da Lei 8666, de
1993;

6.5.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais, conforme art. 45 do Decreto Estadual nº 45.902 de 2012;

6.5.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei 8666, de
1993;

6.5.6. 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;

6.5.7. Possuam em seu quadro societário, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, mediante apresentação de atestado de
declaração de inexistência de fato impeditivo;

6.5.8. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal n° 8.666/93;

6.5.9. Estiverem reunidas em consórcio.

6.6. A observância das vedações para não participação é de inteira responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.

6.7. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

7. DA SESSÃO PÚBLICA

7.1. A proponente deverá habilitar-se à licitação apresentando para protocolo 2 (dois) envelopes fechados, contendo na parte externa informações que permitam identificar o conteúdo,.

7.1.1. Não serão aceitos envelopes protocolados após encerrada a fase de credenciamento dos licitantes, observando os horários descritos no item 1.2 deste edital.

7.1.2. Cada envelope deverá indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DÉCIMA QUINTA REGIÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ou

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

7.2. Na data e hora marcada para a realização da licitação, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, procederá a abertura do ENVELOPE DE Nº 1 contendo a documentação relativa
à “1ª Fase / Habilitação”, adotando os seguintes procedimentos:

7.2.1. Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo a sua análise nos termos deste Edital e legislação específica;

7.2.2. Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas no item 8 deste Edital, rubricando a documentação juntamente com os representantes credenciados dos
proponentes;

7.2.3. Devolução do ENVELOPE Nº 2, contendo a documentação relativa à “2ª Fase / Proposta”, fechado, consignando o ocorrido em Ata, com valor de recibo, à participante
inabilitada, desde que não haja recurso ou, se interposto, após sua denegação.

7.3. Após os procedimentos da "1ª Fase / Habilitação", será realizada a abertura do ENVELOPE DE Nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta”, contendo a documentação das empresas
habilitadas, desde que transcorrido o prazo para interpor recurso ou desistência de todos os licitantes da manifestação recursal, consignando-se em Ata, adotando os procedimentos previstos
no item 9 deste edital.

7.4. Para abertura dos trabalhos, a Comissão poderá conceder 15 (quinze) minutos de tolerância, contados do horário inicialmente fixado, desde que caracterizado o interesse da
Administração. Ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à
documentação ou proposta de preços apresentada. 

8. DO CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO

8.1. Para participação na sessão pública, 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, até o 3º dia anterior ao recebimento das propostas, conforme artigo 22, §2º da Lei
Federal n° 8.666/93.

8.1.1. O protocolo de entrega dos documentos no Cadastro Geral de Fornecedores-CAGEF, não poderá ser utilizado para fins de credenciamento, que somente se dará com a
apresentação do CADASTRAMENTO, emitido pela SEPLAG, no original ou cópia autenticada, cuja autenticidade será verifica pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, consultando o
site oficial, mencionado no item anterior;

8.2. Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação e das propostas, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto à Comissão
Permanente de Licitação - CPL devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro
documento com foto equivalente.

8.3. Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de procuração pública ou particular, conforme modelo ANEXO V, ou, ainda, carta de credenciamento, conforme
modelo apresentado no ANEXO V com os dados de identificação do representante, devendo constar expressamente poderes para participar de todos os atos referentes ao procedimento
licitatório, inclusive interpor ou desistir de recursos.

8.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará o licitante, mas a ele não será conferida a condição de representado, por conseguinte não
podendo se manifestar durante a sessão, ou enquanto perdurar o defeito de representação.

8.5. Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado
na junta comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.6. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para os atos e efeitos
relativos ao procedimento licitatório.

8.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

8.8. O Licitante que desejar nomear representante para todos os atos, inclusive para a assinatura de contratos e/ou aditivos deverá apresentar Instrumento Procuratório Público.

8.8.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas apresentadas 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.

8.9. 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 a Sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

8.10. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no item 6.3 que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no
Decreto Estadual nº. 47.437,  de 26 de junho de 2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, 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.

8.10.1. 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.

8.11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

8.11.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá
apresentá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja
com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

8.11.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade vencido, deverá ser apresentado o documento exigido para o certame com a validade em vigor.

8.11.1.2. 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.
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8.11.1.3. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.11.1.4. 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.

8.11.2. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

8.11.2.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

8.11.2.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial;

8.11.2.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;

8.11.2.4. 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.

8.11.3. Os documentos exigidos para habilitação, poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples
acompanhada do respectivo original para ser autenticada por membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no momento da análise do CADASTRAMENTO.

8.11.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis.

8.11.5. Aos beneficiários listados no item 6.3 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.

8.11.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a inabilitação do licitante vencedor.

8.11.6. A proponente deverá habilitar-se à licitação apresentando para protocolo 2 (dois) envelopes fechados, conforme orientações do item 7 deste edital.

8.11.6.1. O ENVELOPE Nº 1 - Fase / Habilitação deverá estar fechado, lacrado e rubricado, e conter os documentos abaixo enumerados, assinados ou rubricados manualmente pelo
representante legal da empresa licitante ou por seu procurador legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as exigências a seguir.

8.12. REGULARIDADE JURÍDICA:

8.12.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e das declarações apresentadas.

8.12.1.1. O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de procuração, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de
seu representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso.

8.12.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

8.12.3. 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;

8.12.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

8.12.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

8.12.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

8.12.6.1. Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma licitante.

8.12.7. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referido(s) no
subitem 8.15.1.3 Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da Ficha de Registro de Empregados - RE, da Folha do Livro de Registro de Empregados, do Ato
Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do Atestado da Capacidade Técnica, ou de Contrato de prestação de serviço.

8.12.7.1. Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, deverá apresentar, no momento da licitação, o Livro original para autenticação pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL

8.12.8. Atestado de regularidade para contratação com o Poder Público, emitido por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), conforme Portaria CGU
nº. 516, de 15 de março de 2010.

8.13. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.13.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

8.13.2. 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;

8.13.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante,  Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

8.13.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil  – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

8.13.3.2. 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 solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

8.13.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

8.13.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 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;

8.13.6. 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.

8.13.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.14. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.14.1. 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;

8.14.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,  já exigíveis e apresentados na forma da lei,  vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no período, ou de outro indicador que o venha substituir, comprovando que a licitante possui boa situação financeira,
avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1.

8.14.2.1. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente datadas e assinadas pelo responsável da empresa, e por
profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

8.14.3. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados em cópia autenticadas das folhas do livro diário em que se encontram transcritos, acompanhados
de cópia autenticadas dos termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por publicações em jornais de grande circulação ou diário oficial, quando se trata de Sociedade
Anônima.

8.14.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao sistema, nos termos da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 8.15.2 deste edital.

8.14.5. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período da existência da
sociedade, observado o disposto no item 8.8.7.

8.14.6. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes
que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), extraídos das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

Ativo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante

8.14.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer um dos índices apresentados no subitem anterior, o mesmo deverá apresentar comprovação do
valor do patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme art. 31, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.14.8. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regimento Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último Exercício;

8.14.8.1. A pequena empresa deverá apresentar, conjuntamente com a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do Último Exercício, a ficha de inscrição estadual na
qual  conste  a  opção  pelo  Simples  Nacional,  podendo  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  -  CPL,  na  sua  falta,  consultar  a  opção  por  este  regime  através  do  site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

8.15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.15.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação
dos seguintes documentos:

8.15.1.1. Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para os serviços referido no(s) Atestado(s), comprovando que
o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) o(s) responsável (is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou fiscalizou(aram) serviços que sejam compatíveis com o objeto deste Edital,
inclusive em quantidade.

8.15.1.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido em seu nome por empresa(s) de direito público ou privado, relativo à capacitação para elaboração dos projetos executivos
solicitados como serviços e relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

8.15.1.1.2. LOTE 01 - ITAOBIM

8.15.1.1.3. Fornecimento e execução de cobertura metálica e da sua sustentação para vãos iguais ou maiores que 10 metros, no quantitativo mínimo de 150 m²;

8.15.1.1.4. Fornecimento e execução de piso armado, no quantitativo mínimo de 100 m²;
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8.15.1.1.5. Fornecimento e execução da Infraestrutura em fundações profundas.

8.15.1.1.6. LOTE 02 - ALMENARA

8.15.1.1.7. Fornecimento e execução de cobertura metálica e da sua sustentação para vãos iguais ou maiores que 10 metros, no quantitativo mínimo de 150 m²;

8.15.1.1.8. Fornecimento e execução de piso armado, no quantitativo mínimo de 100 m²;

8.15.1.2. Fornecimento e execução da Infraestrutura em fundações profundas.

8.15.1.3. A Certidão de Acervo Técnico –  CAT de que trata o subitem acima, expedida com base no Acervo Técnico Profissional,  será exigida dos profissionais,  legalmente
habilitados como Engenheiro Civil ou Arquiteto, conforme Resoluções nºs 1.010/2005 e 1.025/2009, ambas do CONFEA e Resolução nº 93/2014 do CAU/BR.

8.15.1.4. A comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por meio de apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou contrato social que demonstre
a condição de sócio do profissional, ou declaração de contratação futura do profissional, com anuência deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo
trabalhista e regido pela legislação civil comum.

8.15.1.5. Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração, conforme determina o art. 30, §10, da Lei Federal nº8.666/93.

8.15.1.6. Declaração da empresa licitante de que apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que comprovem que possui em seu quadro Responsável Técnico de
nível superior com habilitação na área de Engenharia Civil ou Arquiteto devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço com características compatíveis com objeto desta licitação.

8.15.2. Os atestados deverão conter:

8.15.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone).

8.15.2.2. Local e data de emissão.

8.15.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.

8.15.2.4. Período da execução da atividade.

8.15.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as atividades.

8.15.4. Quanto à realização de visita técnica, será observado o seguinte:

8.15.4.1. A proponente poderá proceder a visita ao local onde será executado o serviço, com objetivo de inspecionar o local dos serviços e obter, por ela mesma e
sob sua responsabilidade e risco, todas as informações julgadas necessárias, para subsidiar a preparação de sua proposta para a execução dos serviços.

8.15.4.2. As visitas deverão acontecer até o último dia útil  anterior à abertura das propostas, devendo ser agendadas na Seção de Compras da 15ªRPM, pelo telefone (33)
3087-1215, nos dias úteis, de 8h00min às 12h00min e de 13h30min às 17h00min, exceto às quartas-feiras que será de 8h30mim às 13h00min.

8.15.4.3. Na visita técnica serão disponibilizados os projetos que irão subsidiar os demais serviços para a execução dos serviços.

8.15.4.4. Após a visita, será emitida a Declaração de Visita Técnica, que deverá ser apresentada conforme anexo V deste edital.

8.15.4.5. Todos os gastos relacionados à visita técnica correrão por conta da licitante.

8.15.4.6. O licitante poderá deixar de realizar a visita técnica, assumindo o ônus da impossibilidade de alegação posterior de desconhecimento das condições locais
e demais aspectos técnicos da execução do objeto, em especial quanto a desconhecimento da infraestrutura existente, que não serão consideradas como razão válida
para reclamação após a adjudicação do serviço, neste caso apresentando declaração de dispensa de vistoria, conforme item 8.16 e anexo V deste Edital.

8.16. DECLARAÇÕES:

8.16.1. Serão exigidas as declarações constantes do anexo V, nos casos em que se aplicarem;

8.16.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
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.

8.16.1.2. Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, quanto aos beneficiários enquadrados no item 6.3, declaração,
segundo item 6.4, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

8.16.1.3. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à participação no certame.

8.16.1.4. No caso de se exercer a opção de vistoriar, será exigida Declaração de Vistoria Técnica, observado o regramento deste edital e do termo de referência, o local onde serão
executados os serviços objeto da licitação. Alternativamente, a declaração de dispensa de vistoria técnica, na qual o interessado assume o ônus da impossibilidade de alegação
posterior de desconhecimento das condições locais e demais aspectos técnicos da execução do objeto.

8.16.1.5. Declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa de procedência legal, de que trata o Decreto Estadual nº 44.903/08.

8.16.1.6. Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

9. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. O ENVELOPE Nº 2 - Proposta de Preços deverá ser entregue observado o disposto no item 7 deste edital, devendo estar fechado, lacrado e rubricado, e conter a PROPOSTA
COMERCIAL e PLANILHAS ACESSÓRIAS, assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por seu procurador legalmente constituído, em todas as
folhas, observadas as exigências a seguir.

9.2. A apresentação ENVELOPE Nº 2 - Proposta de Preços nesta licitação será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos,
que os comparou entre si, que obteve da Comissão Permanente de Licitação - CPL as informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitação lhe
permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória, conforme artigo 47 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, conforme
disposto no § 6º, artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4. PROPOSTA COMERCIAL

9.4.1. Conforme modelo anexo a este Edital ANEXO IV, deverá conter, necessariamente, as seguintes informações:

9.4.1.1. Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;

9.4.1.2. Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso, indicando ainda o custo unitário dos itens que compõe o valor global;

9.4.1.3. Caso uma empresa licitante queira concorrer a mais de 01 (um) lote, deverá apresentar proposta individual referente a cada lote concorrido em envelopes
distintos e com especificação do lote.

9.4.1.4. Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da licitação, sob
pena de desclassificação da licitante;

9.4.1.5. Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior ao previsto no Projeto Básico, contado a partir do recebimento da Nota
de Empenho pela empresa Contratada, sob pena de desclassificação da licitante;

9.4.1.6. Nomes do(s) responsável(is) técnico(s) e do representante legal da empresa licitante

9.4.2. No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta, prevalecerá o valor grafado por extenso.

9.4.3. A proposta de preços deverá ser redigida em português, em linguagem clara, digitada, impressa sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel A4, datada e assinada.

9.5. PLANILHAS ASSESSÓRIAS

9.5.1. Para detalhamento do valor global ofertado, deverão ser apresentadas também as seguintes planilhas, para cada item:

9.5.1.1. PLANILHA DE CUSTOS, contendo todos os serviços e materiais incluídos na empreitada, detalhando quantidades, valores unitários e totais POR ITEM, com e sem o
percentual de BDI;

9.5.1.2. CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL, contendo o planejameto mensal dos serviços que serão executados, em relação ao total de serviços da empreitada.

9.5.1.3. PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI -  BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS, apenas se o percentual que for proposto tiver sido alterado em relação ao percentual
apresentado no anexo III deste Edital.

9.5.1.4. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, apenas se os preços unitários sem o percentual de BDI indicados na PLANILHA DE CUSTOS forem readequados
de forma não linear, a critério do licitante, alterando em relação aos preços unitários apresentados no anexo III deste Edital

9.5.1.4.1. A readequação não linear deve respeitar como limite máximo o valor unitário sem BDI definidos no anexo III deste Edital.

9.5.1.4.2. Caso o licitante opte pela aplicação de desconto percentual  linear nos preços unitários sem BDI considerados no anexo III  deste Edital,  não será necessário
demonstrar a composição dos preços unitários, bastando informar o percentual de desconto adotado na PLANILHA DE CUSTOS.

9.5.2. A empresa licitante deverá apresentar as suas próprias planilhas contendo a identificação da empresa licitante e a assinatura ou rubrica do representante legal da empresa,
não sendo aceitas cópias das planilhas do anexo III deste edital, mas mantendo a mesma ordem, numeração e descrição apresentada nestas.

9.5.2.1. As  planilhas  no  formato  editável  poderão  ser  disponibilizadas  às  empresas  que  solicitarem  previamente  por  meio  do  e-mail  15rpm-
compras@pmmg.mg.gov.br/15rpmcompras@gmail.com.

9.5.3. Nas planilhas deverão constar informações para todos os materiais e serviços, bem como para impostos, fretes, equipamentos diversos, equipamentos de proteção individual,
seguros, fornecimento de mão de obra, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros, sinalização da obra por placas indicativas e ou quaisquer outras
despesas que sobre os mesmos possam incidir, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

9.5.4. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

9.6. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

9.6.1. As planilhas e cronograma físico-financeiro deverão ser apresentados também em meio digital  (CD/DVD/PEN DRIVRE) em formato excel,  com etiqueta de identificação
(empresa, número da licitação, data, etc).

9.7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.7.1. A abertura do ENVELOPE DE Nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta”, será realizada nos temos do item 7.3 deste edital.

9.7.2. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, ao proceder ao exame das propostas comerciais, DESCLASSIFICARÁ a licitante de imediato, apresentando a motivação da decisão,
àquelas que:

9.7.2.1. apresentem PREÇOS GLOBAIS que ultrapassem o valor máximo estipulado no subitem 4.1 deste Edital;
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9.7.2.2. tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;

9.7.2.3. apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão de seu enunciado;

9.7.2.4. não atendam às condições estipuladas nos artigos 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93;

9.7.2.5. tenham os preços considerados “inexeqüíveis” de acordo com o artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.7.3. A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do inciso I, §1º, do artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.7.4. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, poderá exigir da licitante vencedora, para apresentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrações dos
custos, por meio de composições específicas, que comprovem estar os insumos coerentes com os preços e compatíveis com a execução do objeto do contrato, sob pena de desclassificação
da licitante.

9.7.5. Caso haja empate entre licitantes que apresentem o menor preço global, o critério de desempate será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2º, do artigo 45, da
Lei Federal nº 8.666/93.

9.7.5.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento aos preceitos legais do
art. 44, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06,

9.7.5.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento)
superiores ao melhor preço.

9.7.6. Ocorrendo o empate nos termos do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

9.7.6.1. a pequena empresa mais bem classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contado a partir da data de recebimento da notificação efetuada pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

9.7.6.2. não ocorrendo a contratação da pequena empresa na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e
2º do artigo 44 da Lei Complementar Federal nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.7.6.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 9.7.5.2, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.7.7. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item anterior,  o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.7.8. O disposto no item 9.7.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.8. CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS

9.8.1. As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela CPL, quanto a erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão corrigidos pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL da seguinte maneira:

9.8.1.1. Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes últimos prevalecerão; e

9.8.1.2. Se existir  discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade,  o preço unitário prevalecerá,  a menos que seja verificada pela Comissão
Permanente de Licitação - CPL a existência de erro grosseiro e óbvio, caso em que a proposta será considerada desclassificada.

9.8.2. O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, para correção de erros, de acordo com os procedimentos acima mencionados,
com a anuência da proponente e descrição do ocorrido em Ata.

10. DOS RECURSOS

10.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2. A qualquer momento da sessão pública qualquer participante do certame poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 5
(cinco) dias úteis,  a partir do recebimento de cópia da Ata da Sessão Pública, para apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes, desde logo intimados, sem
necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2.1. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos no item 10.2 deste edital, além de que, a falta de manifestação imediata e motivada do
fornecedor, importará decadência do direito de recurso.

10.2.2. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá não conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos
processuais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.

10.3. A apresentação de documentos complementares, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante documento protocolizado junto à Seção de
Compras/15ª RPM - Rua Helmuth Neumann, 100, Bairro São Jacinto, Teófilo Otoni/MG - CEP 39.801-259, no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório, observados os prazos previstos no item 10.2.

10.4. O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5. Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser serão dirigidos ao Presidente da ComissãoPermanente de Licitação - CPL, que poderá, motivadamente:

10.5.1. reconsiderar a decisão;

10.5.2. manter a decisão;

10.5.3. inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos processuais recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento, observado o item 10.2.2.

10.6. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o acolhimento de recurso
importará validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento.

10.7. Da decisão do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL caberá recurso ao Ordenador de Despesas, na mesma forma e prazo descritos nos item 10.2 e 10.3.

10.8. A decisão do recurso será comunicada  via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram contrarrazões, bem como formalizada na Ata da Sessão Pública, caso o recurso
tenha causado a suspensão da sessão; ou formalizada na adjudicação pela Autoridade Competente, caso seja apresentado após o encerramento da sessão.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. Constatado o  atendimento  pleno às  exigências  editalícias,  inexistindo  manifestação  da  intenção  de  interpor  recurso,  ou  havendo reconsideração  da  decisão  pela  Comissão
Permanente de Licitação - CPLnos termos do item 10.5.1, o certame será adjudicado ao licitante vencedor, sendo consignado na Ata.

11.1.1. Caso a Comissão Permanente de Licitação - CPL decida pela manutenção da decisão, nos termos do item 10.5.2, ou caso seja encaminhado recurso ao Ordenador de Despesas
após o encerramento da sessão pública, a este caberá a adjudicação do objeto ao licitante vencedor.

11.2. Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento, nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, a Ordenador
de Despesas, homologará o resultado da licitação, podendo, observado o disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-la ou anulá-la.

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar  o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, conforme minuta do ANEXO VI, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.1.1. Para assinatura eletrônica, se for o caso, 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 https://goo.gl/DRLXHo, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado". Após finalizar o cadastro de usuário externo no SEI, deverá (ão) encaminhar
cópia digitalizada, para o e-mail SEI@pmmg.mg.gov.br, dos seguintes documentos:

12.1.1.1. RG e CPF.

12.1.1.2. Contrato Social e/ou Procuração para assinar documentos pela empresa.

12.1.1.3. Comprovante de endereço atualizado, em nome do usuário, com o mesmo endereço utilizado no momento do cadastro.

12.1.1.4. A depender do tipo de processo, poderá ser solicitada documentação complementar para efetivação do cadastro.

12.1.1.5. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail SEI@pmmg.mg.gov.br.

12.1.1.6. 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 n°
47.222, 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.

12.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para  firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente.       

12.1.3. 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.

12.2. 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 de carta postal ou e-mail.

12.2.1. 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.

12.2.2. O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento equivalente interrompe a contagem do prazo de validade da proposta, que é de 60
(sessenta) dias;

12.3. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:

O Edital de Licitação;

12.3.1. A PROPOSTA vencedora desta licitação;

12.3.2. As PLANILHAS ASSESSÓRIAS da licitante apresentadas pela licitante vencedora e contratada, após devidamente aprovadas pela Comissão Permanente de Licitação, com
apoio da Seção de Compras da 15ª RPM.

12.4. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da Contratada.

12.5. O regime de execução da prestação dos serviços será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

12.6. A CONTRATADA deve se responsabilizar, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, pela qualidade dos materiais empregados,
pela promoção de readequações em caso de detecção de impropriedades que comprometam ou possam comprometer a consecução do objeto contratado e/ou de exercer a fiscalização sobre o
contrato de Execução ou Fornecimento (CTEF), respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela DAL/PMMG;

12.7. A CONTRATADA estará obrigada a aceitar os acréscimos e supressões julgadas necessárias pela Administração Pública, nas condições previstas no artigo 65 da Lei Federal nº
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8.666/93.

12.8. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, à Comissão Permanente de
Licitação - CPL, a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação.

12.9. Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-á por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior
ao número de dias que foram paralisados, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e o prazo de vigência do convênio.

12.10. Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente licitação, independentemente de ação ou interpelação judicial, nos termos dos artigos 77 a
80 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.10.1. Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à Contratada, esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não
criando obstáculos de qualquer natureza.

12.10.2. Havendo rescisão do contrato, a Contratante pagará à Contratada, somente os trabalhos efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo-se do seu valor os
débitos apurados a favor da Contratante.

12.11. Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais e/ou morte que ocorram durante a execução do contrato e em conseqüência de tal
execução, excetuando-se os riscos constantes da legislação brasileira, são de responsabilidade da Contratada.

12.12. A empresa a ser Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto;

12.12.1. A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da legislação vigente;

12.12.2. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da Contratada, bem
como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas.

13. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

13.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 8% (oito por cento) do valor do contrato, que será
liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no caput do art. 56, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

13.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

13.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;

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

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

13.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.9. Será considerada extinta a garantia:

13.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

13.9.2. no prazo de 03 meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

14.  DO PAGAMENTO

14.1. 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 30 (dias) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE.

14.1.1. 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, se houver.

14.1.2. 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 da NF-e.

14.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

14.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do
documento considerado válido pela CONTRATANTE.

14.1.5. 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.

14.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

14.3. 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 tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

14.4. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores por meio do e-mail:
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

14.5. As medições serão realizadas conforme cronogramas físico-financeiros, após o fornecimento dos serviços previstos, e o pagamento, será efetuado depois da análise das planilhas
apresentadas pela contratada, conferência dos serviços executados no local e elaboração de parecer técnico emitido por profissional competente da Seção de Engenharia e Arquitetura em
apoio ao preposto do contrato e Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade.

14.6. Conforme o item 9.3.2.2 do Acórdão Nº 2622/13 do Tribunal de Conta da União (TCU), fica estabelecido que o critério de medição para a administração local, será realizado através
pagamentos proporcionais à execução financeira dos serviços realizados, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. A  licitante/adjudicatária  que  cometer  qualquer  das  infrações,  previstas  na  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  no  Decreto  Estadual  nº.  45.902/12,  ficará  sujeita,  sem  prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.1.1. advertência por escrito;

15.1.2. multa, até os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012:

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

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

15.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;

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

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

15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 45 do Decreto Estadual nº 45.902, de 2012;

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

15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5.

15.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA e/ou cobrada judicialmente.

15.4. 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.

15.5. 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.

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

15.6. 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.

15.7. As sanções relacionadas nos itens 15.1.3, 15.1.4 e 15.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Estadual - CAFIMP.

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

15.8.1. Retardarem a execução do objeto;

15.8.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

15.8.3. 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 a fase de julgamento das propostas;

15.8.4. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento), EXCETO dos serviços mais relevantes descrito nos itens 6.4.3.1.2.1 e 6.4.3.1.2.2 do Anexo
I, Projeto básico, nas seguintes condições:
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16.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;

16.1.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução do objeto.

16.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação,  permanece a responsabilidade integral  da Contratada pela perfeita  execução contratual,  cabendo-lhe realizar  a  supervisão e
coordenação  das  atividades  da  subcontratada,  bem como responder  perante  a  Contratante  pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.

17. DO REAJUSTE

17.1. Reajustamento - Os preços dos serviços serão reajustados após 01 (um) ano, conforme a variação do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, publicado pela
Fundação Getúlio Vargas.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

18.1.1. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, no julgamento das habilitação e das propostas, 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.

18.1.2. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base no § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá determinar diligência sempre que necessária, bem como poderá
exigir, a qualquer época, a apresentação de documentos e informações complementares, atinentes a esta licitação.

18.1.2.1. Constatada que as informações prestadas pela licitante não são verídicas, serão aplicadas as penalidades legais;

18.2. A licitante deverá orçar os serviços necessários à integral execução da prestação dos serviços;

18.2.1. Antes de formularem suas propostas, as licitantes deverão verificar a especificação minuciosa dos materiais a que se propuserem oferecer, devendo solicitar esclarecimentos
em caso de dúvida a respeito deste Edital ou qualquer documento pertinente.

18.2.2. Para efeito de contratação prevalecerá o “MENOR PREÇO GLOBAL” e o mesmo corresponderá ao valor total a ser pago pela execução integral da prestação dos serviços, em
conformidade com os projetos e especificações fornecidas pela Seção de Compras da 15ªRPM, disponibilizados no anexo VII deste Edital, bem como com a realidade e as condições do
local do serviço.

18.2.3. Não caberá, portanto, qualquer reivindicação por parte da futura Contratada, com fundamento em erro de cálculo, e/ou de quantidade de serviços e/ou de preços, entendendo-
se obrigado a Licitante a executar o serviço pelo PREÇO GLOBAL OFERTADO.

18.3. Os serviços a serem executados são os descritos nos projetos, especificações, detalhes e planilha de serviços e materiais, memorial descritivo e ordens de serviço, anexos ao
presente edital.

18.3.1. Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha de serviços e materiais e toda a documentação relativa aos serviços são complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado como especificado e válido;

18.3.2. A licitante vencedora deverá antes da assinatura do contrato apresentar à Contratante o necessário cronograma físico-financeiro para a execução do objeto licitado, o qual será
analisado e posteriormente aprovado pela Seção de Compras da 15ª RPM, de acordo com as normas técnicas da Corporação, condição para o início dos serviços.

18.3.3. A cada medição o cronograma físico-financeiro deverá ser revisto e apresentado à fiscalização do responsável técnico da PMMG, para aprovação, sem prejuízo das sanções
aplicáveis, previstas neste Edital;

18.3.4. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação.

18.4. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.5. Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.

18.6. Fica eleito o foro da Comarca de Teófilo Otoni, 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.

18.7. Os  interessados  poderão  examinar  ou  retirar  gratuitamente  o  presente  Edital  de  Licitação  e  seus  anexos  no  site  www.compras.mg.gov.br  ou  via  e-mal  15rpm-
compras@pmmg.mg.gov.br/15rpmcompras@gmail.com.

WELINGTON DA SILVA CAMPOS- TEN CEL PM
ORDENADOR DE DESPESAS EM/15ª RPM

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

Projeto Básico Lote I - ITAOBIM

Para consulta ao Projeto Básico,  acessar o link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1qfhG04Iy4gcp1bvVZNgRfQOYzT3TOhBJ?usp=sharing

Projeto Básico Lote II - ALMENARA

Para consulta ao Projeto Básico,  acessar o link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1TE6jhGzFTP1tzI2IzlYo82cwhx-3hXbu?usp=sharing

ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO

Para consulta ao Memorial Descritivo de cada Lote, acessar os links abaixo:

Lote I - ITAOBIM

https://drive.google.com/drive/folders/15l5DZimx8cklxQYXZ0itjl0-wbWv3da3?usp=sharing

Lote II - ALMENARA

https://drive.google.com/drive/folders/1evSW1ZxtnY2pLve8KlrDCLsuYpSQ5O0H?usp=sharing

ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

Para consulta às Planilhas Orçamentárias de cada lote, acessar os links abaixo:

Lote I - ITAOBIM

https://drive.google.com/drive/folders/1l2XMSHKC6-YHzYjwnrKxlXa7tfIHyubK?usp=sharing

Lote II - ALMENARA

https://drive.google.com/drive/folders/1wxVHuDxgPBpVCqWwshupPQDUdjK0yiS7?usp=sharing

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO IV -  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA A TOMADA DE PREÇOS 02/2022 
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(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social

CNPJ

Endereço

Telefone

Endereço Eletrônico

Nome do Representante Legal

CPF do Representante Legal

LOTE__________     

ITEM 01 – _______, conforme especificação técnica do item ____ do Anexo I do Edital.

VALOR GLOBAL

R$

Prazo de Garantia   05 ANOS

Prazo de Entrega  Ex.: 60 DIAS CORRIDOS

.

.

.

Prazo de Validade da Proposta 

Local de Entrega

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital.

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 objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, Inscrição Estadual nº ____________________com sede à ______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios,
com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es)
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (ou de forma genérica: para junto aos
órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022/15ªRPM,
tipo menor preço, para a execução indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Global, – Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a implantação de 02 (dois) postos de
combustíveis  nas  unidades  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais    (PMMG),  nas  cidades  de  Itaobim/MG,  no  quartel  da  80ª  Cia  PM/70º  BPM,  e  em Almenara/MG,  no  quartel  do  44º  BPM,
compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, a  abastecimento, cobertura, parte elétrica, sonda, terminal controlador de  abastecimento TCA, civil, hidráulica, projeto de
incêndio, levantamento  planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e aquisição de  módulos  de abastecimento, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

*******************************************************************************************************************************************************************************

MODELO DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e comando do posto de abastecimento,
abrigo  do  reservatório  de  incêndio  e  da  bomba  do  hidrante,  sonda,  terminal  controlador  de  abastecimento  TCA  em módulos  SKID,  civil,  hidráulica,  projeto  de  incêndio,  levantamento
planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento, a empresa ___ [RAZÃO SOCIAL] ___, inscrita no CNPJ/MF ___ [No do CNPJ] ___, situada na ______ [ENDEREÇO COMPLETO] _________, por seu(s) representante(s) legal
(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador, o Sr ___[QUALIFICAÇÃO COMPLETA] ___; inscrito no CPF ___ [Nº do CPF]___; portador do RG___[No do RG]___, residente em
___[ENDEREÇO COMPLETO]___, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes a Tomada de preços Nº 001/2022, podendo inclusive interpor ou renunciar
aos prazos de recursos.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante

*******************************************************************************************************************************************************************************

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e comando do posto de abastecimento,
abrigo  do  reservatório  de  incêndio  e  da  bomba  do  hidrante,  sonda,  terminal  controlador  de  abastecimento  TCA  em módulos  SKID,  civil,  hidráulica,  projeto  de  incêndio,  levantamento
planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

___________________________________ empresário ou sócios da empresa ___________________________________, com sede na __________ (endereço completo) ______________________________________, telefone
(xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excedeu, no
ano anterior, ao limite fixado no inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte adotará em seu nome empresarial a expressão ME ou EPP.

____________________________________

Local e Data
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_____________________________________

Empresa Licitante

(responsável legal, cargo e assinatura)

***********************************************************************************************************************************************************************************************

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA – FACULTATIVA

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e comando do posto de abastecimento,
abrigo  do  reservatório  de  incêndio  e  da  bomba  do  hidrante,  sonda,  terminal  controlador  de  abastecimento  TCA  em módulos  SKID,  civil,  hidráulica,  projeto  de  incêndio,  levantamento
planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

Eu.............................................… (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa ............................................, sediada à ................................., telefone................., DECLARO, para os
devidos fins, que visitei o local onde será executado o objeto da licitação, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022, inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução do mesmo. DECLARO ainda que estou ciente de que o preço
proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do
instrumento convocatório referente à TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades
do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer
tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

____________________________________

Local e Data

_____________________________________

Empresa Licitante

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

*******************************************************************************************************************************************************************************

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e comando do posto de abastecimento,
abrigo  do  reservatório  de  incêndio  e  da  bomba  do  hidrante,  sonda,  terminal  controlador  de  abastecimento  TCA  em módulos  SKID,  civil,  hidráulica,  projeto  de  incêndio,  levantamento
planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

Eu.............................................… (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa ............................................, sediada à ................................., telefone.................,

DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o objeto da licitação, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto da TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022. DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro
desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente à TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022 sem quaisquer direitos a
reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado
utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo quaisquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

____________________________________

Local e Data

_____________________________________

Empresa Licitante

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.*Preenchimento obrigatório se não for realizada a visita técnica.

*******************************************************************************************************************************************************************************

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e comando do posto de abastecimento,
abrigo  do  reservatório  de  incêndio  e  da  bomba  do  hidrante,  sonda,  terminal  controlador  de  abastecimento  TCA  em módulos  SKID,  civil,  hidráulica,  projeto  de  incêndio,  levantamento
planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________________, portador do Documento
de Identidade no _________________ e inscrito no CPF sob o no ______________, DECLARA que possui pessoal técnico disponível para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação,
fazendo parte da equipe:

I ) 1 (um) profissional formado em engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA/CAU, devendo realizar visita diária e sempre que necessária, durante todo o período de execução dos serviços;

II) 1 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional comprovada em serviços de natureza compatível com o objeto da presente licitação, para permanecer no local em tempo
necessário à execução dos serviços.

__________________, ____ de ____________ de 2022.

________________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

*******************************************************************************************************************************************************************************

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e comando do posto de abastecimento,
abrigo  do  reservatório  de  incêndio  e  da  bomba  do  hidrante,  sonda,  terminal  controlador  de  abastecimento  TCA  em módulos  SKID,  civil,  hidráulica,  projeto  de  incêndio,  levantamento
planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

__________________________________, inscrita no CNPJ sob o no ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________________, portador do Documento
de Identidade no _________________ e inscrito no CPF sob o no ______________,  DECLARA que o(a) Sr(a) __________________________,  portador(a) do CPF(MF) no ______________ e inscrito(a) no
CREA/CAU___ sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

__________________, ____ de ____________ de 2022.

__________________________________________

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

* Emitir uma declaração para cada RT.

*******************************************************************************************************************************************************************************

DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.723/2008

SEI/GOVMG - 50768529 - Edital https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=d...

10 of 14 03/08/2022 16:55



(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra)

DECLARAÇÃO

__________________________________________

(Local e data)

À

Comissão Permanente de Licitação – C.P.L

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto estadual nº 44.723, de 13 de fevereiro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia / arquitetura contratados pelo Estado de Minas Gerais.

Eu, ________________________________________, R.G.nº _________________, legalmente nomeado representante da Empresa _____________________________________,CNPJnº________________________ para o
fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 02/2022, tipo menor preço, para a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário,
para a Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a executar a obra de________________________________________________________, no município de _______________/MG, declaro sob
as penas da lei, que para a execução do objeto da referida Licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado
ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as
sanções administrativas previstas nos artigos. 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal n.º 9.065/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal
contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

*******************************************************************************************************************************************************************************

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e comando do posto de abastecimento,
abrigo  do  reservatório  de  incêndio  e  da  bomba  do  hidrante,  sonda,  terminal  controlador  de  abastecimento  TCA  em módulos  SKID,  civil,  hidráulica,  projeto  de  incêndio,  levantamento
planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

___ (nome da empresa) ___, CNPJ-MF n.o ___, sediada ___ (endereço completo) ______________________________________, telefone (xx) xxxx-xxxx, e-mail: xxxxxxx@xxxxx.com.br,, tendo examinado o
Edital em epígrafe, vem declarar que:

a) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

b) sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda,
qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

c) que recebeu todos os documentos pertinentes à Tomada de Preços supracitada e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
para o cumprimento das obrigações desta licitação

d) sob as penas da lei, que se compromete a contratar os profissionais indicados, conforme Equipe Técnica apresentada;

e) declara que tem conhecimento do local onde serão executadas as obras;

f) declara que conhece e que aceita todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.

g) declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV  do artigo 1º e no inciso
III do artigo 5º da Constituição Federal.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022

CONTRATO Nº xxxxxxxxxxxx /2022  , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS E A EMPRESA  DO BRASIL LTDA, NA FORMA ABAIXO:

                                                                                     

A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, por intermédio da 15ª Região, Seção de Compras, com sede na Rua Helmuth Neumann, 100, Bairro São Jacinto, Cidade de Teófilo Otoni/MG, endereço de
correio  eletrônico:  15rpm-compras@pmmg.mg.gov.br/15rpmcompras@gmail.com;  inscrito(a)  no  CNPJ  sob  o  nº  16.695.025/0001-97,  doravante  denominada  CONTRATANTE,  neste  ato
representado pelo Sr. , conforme delegação contida nos artigos 51 e 52 do N/AFCA-PM, e a empresa , endereço de correio eletrônico: ; inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ –
sob o número xxxxxxxxxx, com sede em , neste ato representado pelo Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade RG nº , expedida pela SSPSP, e CPF nº , doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente da Tomada de Preços 02/2022, que será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as
demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

19.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

19.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da
unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de
força e comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID, civil, hidráulica,
projeto de incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos. Este
Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Preços nº 02/2022 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição

19.2. Objeto da contratação:

LOTE  ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR TOTAL

 01   01  R$

20. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

20.1.  A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Edital e anexos, inclusive no tocante a prazos.

21. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
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21.1. Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

21.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

21.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;  

21.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;  

21.1.4. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

21.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; 

21.1.5.1.  A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

21.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

22. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

22.1. O valor total da contratação é de R$

22.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

22.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

23. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

23.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s) dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

1251 06 181 034 4048 0001 4 4 90 51 03 0 95 1

23.2. Os recursos da dotação orçamentária são provenientes do Convênio nº 9288182.

24. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

24.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

25. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 

25.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

25.2. Dentro do prazo de vigência do contrato, mediante solicitação da contratada e aprovação da contratante os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano,
aplicando-se o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

25.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

26. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

26.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Edital e anexos.

27. CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

27.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Edital e anexos.

28. CLÁUSULA DÉCIMA  – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

28.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital e anexos.

29. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

29.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão observadas as determinações que se seguem.

29.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política,
define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

29.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de licitação ou
execução do contrato;

29.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do contratante;

29.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do contratante, destinado a
estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

29.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo de
licitação ou afetar a execução de um contrato;

29.2.5. “prática obstrutiva” significa:

29.2.5.1. destruir,  falsificar,  alterar  ou  esconder  intencionalmente  provas  materiais  para  investigação  ou  oferecer  informações  falsas  aos  investigadores  com o  objetivo  de  impedir  uma
investigação do contratante ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou

29.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

29.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.

29.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.

30. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ANTINEPOTISMO

30.1. É vedado a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante.

31. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

31.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e anexos.

32. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

32.1. A garantia contratual deverá ser recolhida nos termos do previstas no Edital e anexos.

33. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

33.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
das sanções aplicáveis.

33.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

33.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

33.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

33.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

33.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

33.4.3. Indenizações e multas.

33.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

33.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

33.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.

34. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- ALTERAÇÕES

34.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

34.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

34.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

35. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DOS CASOS OMISSOS.

35.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

36. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

36.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de

SEI/GOVMG - 50768529 - Edital https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=d...

12 of 14 03/08/2022 16:55



21/06/1993.

37. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

37.1. As partes elegem o foro da Comarca de Teófilo Otoni, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor.

WELINGTON DA SILVA CAMPOS, TEN CEL PM

ORDENADOR DE DESPESAS DA 15ª RPM

ANEXO VII - PROJETOS

Para consulta aos Projetos de cada lote, acessar os links abaixo:

Lote I - ITAOBIM

https://drive.google.com/drive/folders/1ihHM1FzGjfW0b-pDWBXinXY63gyV66NT?usp=sharing

Lote II - ALMENARA

https://drive.google.com/drive/folders/1CcIzQlI3KtmoRWAodRDaU3aTCC1r7Qqn?usp=sharing

ANEXO VIII - ARTs ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PROJETOS

Para consulta as ARTs de cada lote, acessar os links abaixo:

Lote I - ITAOBIM

https://drive.google.com/drive/folders/1Z8PcWc4059jhuArXWLJkYDkBqBYNPgNu?usp=sharing

Lote II - ALMENARA

https://drive.google.com/drive/folders/1_vlLUxJ_viZRC6ItffQwiy86GPSJZqLb?usp=sharing

ANEXO IX - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

38. INFORMAÇÕES GERAIS:

38.1. Identificação do processo e solicitante

38.1.1. Número do processo no SEI: 1250.01.0007660/2022-25

38.1.2. Número da Solicitação no Portal de Compras MG: 63 e 64/2022.

38.1.3. Área solicitante: FROTA/ 15ªRPM

38.2. Equipe de Planejamento da Contratação:

a) Bruno Rodrigues de Faria, Maj PM - Coordenador

b)Antônio Soares chaves, 1º Ten PM - Chefe Seção de Compras/15ªRPM.

c) Elcimar Moreira Couto, 2º Sgt PM - Aux. Seção de Compras/15ªRPM.

d)Nino Ribeiro de Oliveira Neto - Aux. Seção de Compras/15ªRPM

38.3. Documento(s) de designação (número SEI!): 50256152

39. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

39.1. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) (art. 6º, I e IV)

39.1.1. Nos termos do art. 6º, inciso I, a necessidade da contratação visa dar suporte às atividades desenvolvidas pelas Unidades das cidades de Itaobim (80ª Cia PM/70º BPM) e Almenara
(44º BPM),  com a contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a implantação de 02 (dois) postos de combustíveis para atender as demandas de abastecimento dos veículos da
frota da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

39.1.2. Considerando ainda a disponibilidade orçamentária para execução das obras pretendidas;

39.1.3. Conforme art. 6º, inciso IV, as estimativas das quantidades a serem potencialmente contratadas, acompanham o termo de referência do processo licitatório, quantidades a serem
adquiridas em função da demanda apresentada.

39.1.4. “A Administração tem o dever de estimar os quantitativos da contratação, de modo fundamentado. Essa estimativa deve tomar em vista a eventual existência de outras contratações
(correlatas ou interdependentes), inclusive para propiciar ganhos de escala” (FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021).

39.2. Alinhamento entre a contratação e o planejamento da Administração (art. 6º, II)

39.2.1. Por se tratar de uma demanda atípica, não há programação orçamentária para a contratação. Não obstante, constatado a necessidade, a contratação foi previamente aprovada pela
autoridade competente.

39.3. Descrição dos requisitos da potencial contratação (art. 6º, III)

39.3.1. A contratada deverá atender, incluindo os requisitos mínimos, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa. Deve-se avaliar requisitos indispensáveis ao atendimento à
necessidade garantindo-se a contratação.

a) Critério: A prestação de serviço com fornecimento dos materiais será realizada por pessoa jurídica do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam a todas as condições de
habilitação estabelecidas no Edital da Licitação.

b)Termo de garantia técnica: Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo
de Referência  ANEXO ao Edital  da  Licitação,  por  meio  da  apresentação de  atestados  de  desempenho anterior,  fornecidos  por  pessoa jurídica  de  direito  público  ou privado
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da licitação, vedado o auto atestado.

c) Metodologia de análise: A análise será realizada pelo Fiscal do Contrato de acordo com as obrigações do contratante e contratada através de processo encaminhado para os
superiores, caso ocorra incidência em maior potencial.

d)Empresa de engenharia para execução de serviços de reforma de edificação em alvenaria com estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos nos projetos;

e) f) Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos
serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;

f) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;

g)Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;

h)Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das
especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

i) Apresentação, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características
similares ao objeto a ser contratado;

40. PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

40.1. Levantamento de Mercado (art. 6º, V)

40.1.1. A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados no projeto básico e com os preços do SETOP, que a tabela de referência utilizada para as obras e
serviços comuns de engenharia nos órgãos públicos estaduais em MG. A planilha de custos e fatores que a compõem serão elaboradas pela Diretoria de Apoio Logístico.

40.2. Estimativa do valor da contratação (art. 6º, VI)

40.2.1. O valor estimado da contratação será demonstrado no Mapa de Preço constante no processo.

40.3. Escolha da solução (consequência dos incisos V e VI do art. 6º)

40.3.1. Optou-se pela execução de uma contratação que abarcasse as necessidades da 15ª Região da Polícia Militar, considerando o fornecimento de mão de obra especializada com todos os
insumos  necessários.
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40.3.2. As estimativas de preços estão compatíveis com os quantitativos levantados nos orçamentos com fornecedores locais, bem como os custos foram balizados de acordo com a planilha de
preços elaborada com apoio de Engenheiro Civil.

41. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

41.1. Descrição da solução como um todo (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) (art. 6º, VII)

41.1.1. A solução encontrada para a presente demanda é a contratação de empresa de engenharia especializada para implantação de postos orgânicos de combustível. Neste caso, para
viabilizar a contratação, o processo adequado é a licitação pública, com escolha da modalidade e do tipo mais adequados. Deve-se ponderar a necessidade de contratação de empresa de
arquitetura/engenharia para execução da obra, tendo em vista que a Polícia Militar de Minas Gerais não se dispõe de mão de obra orgânica disponível para executar a obra de implantação dos
Postos de Combustíveis nas referidas Unidades.

41.2. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

41.2.1. O objeto é indivisível, e não verificou haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, desse modo, a ampla participação de licitantes não será impactada na
execução da totalidade do objeto. A contratação é tecnicamente viável e economicamente terá maior aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.

41.2.2. O objeto deste termo caracteriza-se por "obra de engenharia”. Alinhado ao valor total estimado para contratação, a modalidade adequada, conforme Lei Geral de Licitações, é a
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO sem afetar a análise da qualidade do objeto licitado ou importe prejuízos ao interesse público, com efeito de atingir um número maior de possíveis
fornecedores, privilegiando dessa forma os princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa. Vale ressaltar que, não haverá contratações correlatas para a execução
desta contratação.

41.3. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 6º, XI)

41.3.1. Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

41.4. Resultados pretendidos (art. 6º, IX)

41.4.1. Pretende-se com a contratação do objeto em questão, uma maior eficiência na implantação dos postos de combustíveis das Unidades da Polícia Militar de Minas Gerais nas cidades de
Itaobim e Almenara. Tendo em vista que, o abastecimento dos veículos da frota das referidas Unidades PM serão realizados de maneira orgânica, resultando em uma otimização de custos e uma
maior eficiência na realização dos serviços prestados

41.5. Providências a serem adotadas (art. 6º, X)

41.5.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será efetuada por Comissão/Representante especialmente designado pela CONTRATANTE no Termo de Designação de Gestor e Fiscal, na
forma estabelecida pelo Termo de Referência anexada ao Edital da Licitação.

41.6. Possíveis impactos ambientais (art. 6º, XII)

41.6.1. Geração de resíduos sólidos comuns à obras de construção civil, com previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA n. 307/2002 inclusa nas obrigações da contratada.

42. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) (ART. 6º, XIII)

42.1. Tendo como referência as informações contidas ao longo do Estudo Técnico Preliminar – ETP, a equipe de planejamento declara que a contratação é viável.

ASSINATURAS:

Equipe de Planejamento da Contratação e Autoridade Competente nos termos do art. 5º da Resolução SEPLAG nº 115/2021.

Referência: Processo nº 1250.01.0007660/2022-25 SEI nº 50768529
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