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Modalidade: Pregão Eletrônico nº 16/2017

Tipo: MENOR PREÇO

Processo: nº 1251852 38/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção de medalhas para o 8º
BPM, conforme Resolução nº 4.594, de 18 de agosto de 2017, do Comando - Geral da
PMMG, que aprova o Regimento Interno da Comissão da Medalha do Cinquentenário do
8º Batalhão, comemorativa dos 85 Anos de fundação do 8º Batalhão da Polícia Militar de
Minas Gerais, de acordo com a disponibilidade orçamentária, conforme especificação
técnica e condições comerciais detalhados no Anexo I deste Edital.

RECIBO

A Empresa ______________________________________________________

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

_____________________________________ ou pelo fax: ______________________.

______________________ , aos _______ /_______ /

________________________________________________________

(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO PREGOEIRO DA 6ª RPM/CAA-6.

END: AV. COMANDANTE NÉLIO, Nº 111, SANTA EFIGÊNIA, LAVRAS/MG. PARA EVENTUAIS

COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

O CAA-6/6ª RPM NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE

NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO

MESMO.
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NORMAS DA LICITAÇÃO

1 PREÂMBULO

O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da PMMG/6ª
RPM - CAA-6, realizará licitação na modalidade pregão eletrônico, em sessão pública,
através do site www.compras.mg.gov.br, para a contratação de empresa especializada
na confecção de medalhas para o 8º BPM, conforme Resolução nº 4.594, de 18 de
agosto de 2017, do Comando - Geral da PMMG, que aprova o Regimento Interno da
Comissão da Medalha do Cinquentenário do 8º Batalhão, comemorativa dos 85 Anos de
fundação do 8º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, de acordo com a
disponibilidade orçamentária, conforme especificação técnica e condições comerciais
detalhados no Anexo I deste instrumento convocatório.

1.1 Este pregão será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº.
13.994, de 18 de setembro de 2001 e pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de
abril de 2008, nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de outubro de
2007, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, pela
Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº. 6419, de 30 de novembro de 2007, pela
Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de 16 de fevereiro de 2009.

1.2 O pregão será realizado pelo Pregoeiro 2º Ten QOE Emerson Sebastião de Oliveira,
tendo como Equipe de Apoio: Sub Ten QPE Ivan Saulo Leite dos Santos , 1º Sgt QPE
Mário Lúcio Pereira, 3º Sgt QPE Edson de Assis Leite dos Santos. Terá como Equipe de
Suplentes o Pregoeiro 1º Ten QOE Márcio Augusto da Silva, apoiado pelos militares
Sub Ten QPE Luiz Cláudio Tobias e 3º Sgt PM Lucas Farah Alvarenga, todos
designados através de Ato do Comando do 6ª RPM, publicados no BI nº 043 de
12/12/2016 e BI nº 011 de 03/04/2017.

1.3 As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas através do site
www.compras.mg.gov.br, até às 09:00 h do dia 15/09/2017 – Sexta - feira.

1.4 A abertura das Propostas Comerciais e Sessão de Lances terá início a partir das
09:00 h do dia 15/09/2017 – Sexta - feira.

1.5 Até o horário previsto para o término do envio das propostas, os licitantes poderão
retirar ou substituir a proposta anteriormente enviada.

1.6 Para todas as referências de horários insertas neste Edital será observado o horário
oficial de Brasília/DF.

2 OBJETO
Contratação de empresa especializada na confecção de medalhas para o 8º

BPM, conforme Resolução nº 4.594, de 18 de agosto de 2017, do Comando - Geral da
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PMMG, que aprova o Regimento Interno da Comissão da Medalha do Cinquentenário
do 8º Batalhão, comemorativa dos 85 Anos de fundação do 8º Batalhão da Polícia
Militar de Minas Gerais, de acordo com a disponibilidade orçamentária, conforme
especificação técnica e condições comerciais detalhados no Anexo I deste Edital.

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

2.1.1 Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados a Comissão
Permanente de Licitação (a), até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital.

2.1.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados a Comissão
Permanente de Licitação, por escrito, por meio do e-mail almox.caa6@yahoo.com ou
através do tel. (35) 3829-3222/ 3829-3229.

2.1.2.1 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, fax e e-mail).

2.1.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação,
por escrito, ou por meio de e-mail àqueles que enviaram solicitações de retirada do
Edital.

2.1.3 Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital
até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do mesmo, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

2.1.3.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a ser protocolizado junto a Comissão Permanente de Licitação (CPL) do
CAA-6/6ªRPM, localizada à Av. Comandante Nélio, 111 – bairro Santa Efigênia,
Lavras-MG, no horário de 08h00min (oito) às 12h00min (doze) e das 13h30min (treze e
trinta) às 17h00min (dezessete) horas nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras e
de 08h30min (oito e trinta) às 13h00min (treze) nas quartas-feiras, observado o prazo
previsto no subitem 2.1.3. deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o
caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.

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

2.1.4 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço
http://www.compras.mg.gov.br.

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

2.1.5 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente licitação Pessoas Jurídicas legalmente autorizadas
que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação (confecção de medalhas para o
8º BPM, conforme Resolução nº 4.594, de 18 de agosto de 2017, do Comando - Geral
da PMMG), desde que previamente credenciados no módulo Cadastro Geral de
Fornecedores - CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços,
SIAD, no Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto
estadual nº. 45.902, de 29 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e que
atendam a todas as exigências contidas neste Edital.

3.2 Destina-se exclusivamente à participação de pequena empresa quando o valor
estimado para a contratação não ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) nos termos
do Decreto Estadual nº 45.749/2011.
3.3 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

3.3.1 Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras
que não funcionem no País.

3.3.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

3.3.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal.

3.3.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado
ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que
tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da
publicação deste Edital.

3.3.5 Estejam constituídas sob a forma de consórcio.

3.3.6 Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

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

3.5 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
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Edital.

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

3.7 A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital.
3.8 O licitante deverá encaminhar eletronicamente a sua proposta de preço e declarar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta atende às demais exigências previstas no edital.

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os fornecedores deverão credenciar pelo menos
um representante pelo site www.compras.mg.gov.br, opção “FORNECEDORES”,
conforme instruções nele contidas, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data
de realização do pregão eletrônico.
4.1.1 A aprovação do credenciamento do representante do fornecedor pelo CAGEF
implica na liberação do login e senha de acesso para participação no(s) pregão(ões)
eletrônico(s) realizados no site de compras do Estado de Minas Gerais –
www.compras.mg.gov.br.

4.1.2 As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pela
Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 0800 940 2000 (para
Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3516-0399 (para outras
localidades e celular).
4.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
coordenadora do sistema eletrônico, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3 O credenciamento do(s) representante(s) vinculado(s) a um licitante junto ao
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção
de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico,
sob pena da aplicação das sanções previstas na cláusula 12 do presente edital.
4.4 O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e
pela Resolução SEPLAG nº. 58/2007, contemplados nas cláusulas 6.3.6 e 7.2.6.1 deste
edital, deverão comprovar a condição de pequena empresa, quando do seu
credenciamento no CAGEF, com a apresentação:

4.4.1 se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, do original ou de cópia
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autenticada do ato de enquadramento arquivado ou da certidão simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da pequena empresa;

4.4.2 se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia
autenticada do ato de enquadramento arquivado ou da Certidão de Breve Relato ou
equivalente da sede da pequena empresa.

4.4.3 da declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei,
na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir os
documentos mencionados na cláusula 5.3.3.2 nos termos da Lei Complementar Federal
n° 123/06, mediante a comprovação dessa circunstância.

4.4.4 Serão utilizadas as informações da Receita Federal do Brasil para a comprovação
da condição de pequena empresa, nos termos do inciso II, artigo 6º da Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727 DE 21/09/2012.

5 DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
5.1 As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site
www.compras.mg.gov.br, na opção “FORNECEDOR”, até às 09:00 h do dia
15/09/2017 – Sexta - feira. Após o preenchimento do formulário eletrônico, com
manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento
e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial
previstas no Edital e seus anexos.

5.1.1 O sistema possuirá campo próprio para que a pequena empresa declare que
apresenta restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal,
declarando que atende às demais exigências da habilitação, e se compromete a adotar
todas as medidas necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar
promover sua regularização fiscal, caso venha a formular o lance vencedor.

5.2 Todas as condições estabelecidas para o lote, conforme Anexo I, serão tacitamente
aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.

5.3 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data
marcada para a sua abertura.

5.4 O prazo para entrega dos materiais objeto desta licitação será de, no máximo 20
(vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

5.5 Prazo de garantia de acordo com os padrões de qualidade e normas pertinentes.

5.6 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca (ex: nome da empresa) e um
preço para cada item do respectivo lote objeto desta licitação.
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5.7 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais,
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e
exclusivamente da Licitante vencedora.

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

5.8.1 O fornecedor mineiro deverá informar em suas propostas comerciais as
informações relativas ao preço do produto e ao preço resultante da dedução do ICMS.
5.8.2 Os valores a serem lançados no Portal de compras serão com o ICMS, a
partir dos quais serão realizados a classificação, etapa de lances e o julgamento
dos preços.

5.8.3 O disposto nos subitens 5.8.1 e 5.8.2 não se aplica aos contribuintes mineiros
enquadrados como pequena empresa optantes pelo regime do Simples Nacional e para
contratação de serviços.

5.8.3.1 As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão
apresentar em suas propostas apenas os preços com ICMS.

5.8.3.2 As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas
propostas conforme o disposto nos itens 5.8.1 a 5.8.3.

5.8.3.3 As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão
anexar em suas propostas comerciais a ficha de inscrição Estadual na qual conste a
opção, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime através do
site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

5.8.4 O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os
documentos de habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os
valores finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além
do preço resultante da dedução do ICMS, o preço normal de mercado dos produtos ou
serviços.

5.8.5 Todos os Licitantes deverão informar marca e modelo dos produtos ofertados,
quando do envio de sua proposta comercial ao Portal de Compras.

6 DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
6.1 No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública
do pregão eletrônico, com a abertura das propostas comerciais.

6.1.1 Abertas as propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
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6.1.2 Após a abertura das propostas, no horário previsto neste edital, o Pregoeiro
iniciará a sessão de lances do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas.
6.2 Dos Lances
6.2.1 O pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico da análise de
propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico,
observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.

6.2.2 Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor
e horário do menor lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada a identificação
do fornecedor, e as mensagens trocadas no chat do sistema.

6.2.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que
tenha sido anteriormente registrado no sistema.

6.2.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.2.5 Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta
eletrônica apresentada para efeito da classificação final.

6.2.6 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos
lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.

6.2.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do pregão será suspensa e terá reinício somente após publicação no Diário Oficial
Minas Gerais.

6.2.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso pelo
pregoeiro de fechamento iminente dos lances (tempo de iminência), após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema eletrônico (tempo randômico), findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
6.3 Do Julgamento
6.3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR LOTE/ ITEM.
6.3.2 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

6.3.2.1 Caso não se realize lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado da contratação.
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6.3.2.2 Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser
aceita.
6.3.3 Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante
detentor da melhor oferta e este DEVERÁ COMPROVAR DE IMEDIATO SUA
SITUAÇÃO DE REGULARIDADE, podendo esta comprovação se dar mediante
encaminhamento da documentação e da proposta atualizada com os valores
obtidos no Pregão, via e-mail almox.caa6@yahoo.com, no prazo de 30 (trinta)
minutos, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para o seguinte endereço: PMMG – CAA-6
LICITAÇÃO, Av. Comandante Nélio, 111, Bairro Santa Efigênia, Lavras-MG, Cep.
37.200-000.

6.3.3.1 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não
atender às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços manifestamente
inexequíveis.

6.3.3.2 Quando necessário, o pregoeiro poderá solicitar ao licitante que demonstre a
exequibilidade de seus preços.

6.3.3.3 O pregoeiro consultará por meio eletrônico, quando for o caso, a situação de
regularidade do licitante detentor da melhor proposta perante o Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e
Serviços, SIAD, nos documentos por ele abrangidos.

6.3.4 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor.

6.3.5 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não
atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem
de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
6.3.6 Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das
propostas até o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de
preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

6.3.6.1 O pregoeiro convocará através do chat a pequena empresa detentora da
proposta de menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja,
cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor
apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance INFERIOR ao
melhor lance, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de
preferência.

6.3.6.2 Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
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6.3.6.3 Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da pequena empresa obedecerá ao procedimento previsto no item 7.

6.3.6.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo previsto no item 7.2.6.1, ou seja, 05 (cinco) dias úteis para a devida
e necessária regularização.

6.3.6.3.2 Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa
regularizar sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão
para o lote específico e registrar no chat que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br
para a retomada da sessão de pregão do lote em referência.

6.3.6.4 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a pequena empresa
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.3.6.5 Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não atender às
exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas
remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 6.3.6.1, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
6.3.6.6 Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a
apresentação de nova proposta de preço ou não sejam atendidas as exigências
documentais de habilitação, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante
originalmente declarado vencedor.
6.3.6.7 O disposto neste item (6.3.6.1) somente se aplicará quando a melhor oferta
válida não tiver sido apresentada por pequena empresa.
6.3.7 Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá
negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço;
6.3.8 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para
consulta no site www.compras.mg.gov.br.
6.3.9 No caso de aquisição de bens comuns, quando o lote for composto por mais de
um item e o julgamento for pelo valor global do lote, ao final da sessão, o licitante
vencedor no lote deverá reencaminhar a proposta de preços, discriminando o valor
unitário de cada item, em conformidade com o valor do lance vencedor e com critérios
definidos na cláusula 5 deste edital, por fax ou por meio eletrônico.
6.3.10 No caso de contratação de serviços comuns, ao final da sessão, o licitante
vencedor no lote deverá encaminhar a planilha de custos prevista no edital, com os
respectivos valores em conformidade com o valor do lance vencedor e com critérios
definidos na cláusula 5 deste edital, por fax ou por meio eletrônico.
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7 DA HABILITAÇÃO
7.1 Regularidade Jurídica

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

7.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de
sociedades empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações,
acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

7.1.3 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.4 Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2 Regularidade Fiscal
7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;

7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

7.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;

7.2.4 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS;

7.2.5 Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - INSS,
ou prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em
litígio.

7.2.6 A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à
comprovação da regularidade fiscal.

7.2.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena
empresa, assegurar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a pequena empresa for declarada vencedora do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.2.6.2 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos
de negativas.
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7.2.6.3 O prazo previsto no item 7.2.6.1, poderá ser prorrogado por igual período, se
requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração.

7.2.6.4 A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.

7.2.6.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), fornecida pelo órgão
competente da Justiça do Trabalho. De acordo com o § 2o do art. 642 da CLT, será
aceita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
7.3 Qualificação Econômico-Financeira
7.3.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física (Emitida nos 120 dias).
7.4 Qualificação Técnica

7.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade
do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do
fornecimento.
7.4.2 Qualificação Técnica (dispensada para quem tenha fornecido o objeto licitado
para o CAA-6 no exercício anterior de maneira satisfatória).
7.5 Declarações

7.5.1 Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e
contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Estadual; e declaração de que o licitante não possui trabalhadores
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de
16 anos realizando qualquer trabalho, conforme determina o inciso V do artigo 27 da Lei
Federal nº. 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal nº. 9854 de 27 de outubro de
1999), salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. As declarações serão conforme
modelos a seguir:

7.5.1.1 declaração de idoneidade para licitar:
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DECLARAÇÃO
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara,

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

Data e Local
_____________________________________________________

Nome e assinatura do diretor ou representante legal

7.5.1.2 declaração de ausência de trabalhadores menores de 18 e 16 anos
irregularmente:

DECLARAÇÃO
A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara,

sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de
16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local
__________________________________________
Nome e assinatura do diretor ou representante legal

7.6 Disposições Gerais da Habilitação
7.6.1 O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento
(CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante
como substituto de documento exigido para este certame, desde que o documento do
CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com
a validade expirada, tal documento não poderá ser utilizado como substituto, devendo
ser apresentado o documento exigido para este certame com a validade em vigor.

7.6.2.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será
inabilitado.

7.6.3 O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.

8 DOS RECURSOS

8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante terá o prazo de até 10 minutos para
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manifestar motivadamente, por meio eletrônico, em formulário próprio, a intenção
de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das
razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.1.1 As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletrônico de pregão, em formulário próprio.

8.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso.

8.3 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.4 O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais,
bem como os que forem enviados por fax.

9 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir
recurso, ou quando existir, for decidido por ele com a posterior homologação do
resultado pela Autoridade Competente.

9.2 Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
quando o pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará o
procedimento licitatório.
9.3 Na adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com a
dedução do ICMS.

9.3.1 - A adjudicação e Homologação, para o Fornecedor mineiro, não optante pelo
Simples, serão realizadas pelo preço sem ICMS, para isso o licitante detentor da
melhor oferta de preços, após ser habilitado, deverá adequar os valores da proposta
comercial, discriminando os preços com o ICMS e os preços resultantes de sua
dedução (sem ICMS), conforme dispõe o artigo 6º, item 136, da parte I, do anexo, do
Decreto 43080, de 13 de dezembro de 2002 e suas alterações posteriores.

10 DA CONTRATAÇÃO
10.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver
apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo de
contrato ou instrumento equivalente.
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10.1.1Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da emissão da Nota
de Empenho pela Administração Pública, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, já ultrapassada a fase da aplicação, nesta hipótese,
do disposto no art. 5º do Decreto Estadual n° 44.630/07.

10.1.2Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante
deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não
havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto
no art. 9º, incisos XIV e XV da Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002.
10.2 A contratação somente ocorrerá mediante a disponibilização do recurso
orçamentário.

11 DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo
Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, etc.), no
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data de aceitação do bem e/ou do serviço,
pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.
11.1.1As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá dentro do mesmo período conforme item anterior,
após a data de sua apresentação válida.

11.2 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da (s) dotação (s)
orçamentária (s), 1251 6 181 110 4255 1 3 3 90 39 4 0 83 2 no exercício financeiro de
2017, ou outra que venha a substituí-la.

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas
no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87
da Lei Federal nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02,
c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08, a saber:

12.1.1 ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta
do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

12.1.2 MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos
seguintes percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
material entregue com atraso;
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b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do material entregue com atraso, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias;

12.1.3 MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do material não entregue, ou entregue com vícios ou
defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o
valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

12.1.4 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,
nos termos do art. 12º, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual
nº 44.786/08;

12.1.5 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

12.2 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no
contrato.

12.3 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
conforme disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.

12.4 O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de
emissão Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de
Processo Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

12.5 O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC,
a partir da constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE.
Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA
ADMINISTRATIVA.

12.5.1 Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido
por ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de
eventuais pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da
CONTRATADA.

12.5.2 O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

12.6 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.
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12.6.1 Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios,
perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de
qualquer das partes contratantes;

12.7 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em
parte, quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela
CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

12.8 A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo
administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar
nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12.

13 DISPOSIÇÕES GERAIS

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

13.2 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
13.2.1Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados ao CAA-6/
6ª RPM, formalmente, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data
fixada para a realização da sessão pública, endereçados à Comissão Permanente de
Licitação do CAA-6/ 6ª RPM, à rua Comandante Nélio, 111, Bairro Santa Efigênia,
Lavras-MG CEP 37.200-000, podendo também ser encaminhados através do telefax (35)
3829-3235, no mesmo prazo.

13.2.2 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, FAX e e-mail).

13.2.3 Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante
correspondências enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail.
13.3 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

13.4 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a
sessão do pregão.

13.5 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme
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previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13.6 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto deste pregão.

13.7 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em
todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente comprovado.

13.8 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.

13.9 Caberá a empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.

13.10 - Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições contidas na legislação
constante no preâmbulo deste Edital.

13.11 Informações complementares que visem a obter maiores esclarecimentos sobre a
presente licitação serão prestadas no horário de 08h00min (oito) às 12h00min (doze) e
das 13h30min (treze e trinta) às 17h00min (dezessete) horas nas segundas, terças,
quintas e sextas-feiras e de 08h30min (oito e trinta) às 13h00min (treze) nas quartas-
feiras, pelo nº (35) 3829 – 3222 ou 3829-3229.

13.12 Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br.
13.13 Integram este Edital:
13.13.1 Normas da Licitação, insertas no corpo do Edital;
13.13.2 Anexo I Especificações do objeto, condições de entrega, garantia e pagamento;
13.13.3 Anexo II - Modelo de Proposta comercial;
13.13.4 Anexo III – Minuta do Contrato.
13.13.5 Anexo IV - Resolução nº 4.594, de 18 de agosto de 2017.

Lavras/MG, 30 de agosto de 2017.

DIOGO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 1º Ten PM
Presidente da CPL

JEAN BEETHOVEN DE FREITAS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas
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- ANEXO I -

DESCRIÇÕES TÉCNICAS/ CONDIÇÕES COMERCIAIS/ TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção de medalhas para o
8º BPM, conforme Resolução nº 4.594, de 18 de agosto de 2017, do Comando - Geral
da PMMG, que aprova o Regimento Interno da Comissão da Medalha do
Cinquentenário do 8º Batalhão, comemorativa dos 85 Anos de fundação do 8º Batalhão
da Polícia Militar de Minas Gerais, de acordo com a disponibilidade orçamentária,
conforme especificação técnica e condições comerciais detalhados abaixo:

LOTE ÚNICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE
MEDALHAS PARA O 8º BPM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 4.594, DE 18 DE
AGOSTO DE 2017, DO COMANDO - GERAL DA PMMG.

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO E.D. UN QUANT. COMPLEMENTAÇÃO

1 75590

CONFECÇÃO DE MEDALHA,
TROFÉU, GALARDÃO,
INSÍGNIA E OUTROS
ARTEFATOS PARA
CONDECORACÕES, (EXCETO
PLACA). MATERIAL INCLUSO

3904 UN 150

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E
CINQUENTA) CONJUNTOS. CADA CONJUNTO
DEVERÁ SER COMPOSTO DE 01 (UM)
ESTOJO, 01 (UMA) MEDALHA, 01 (UMA)
BARRETA E 01 (UMA) ROSETA. AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
CONFECÇÃO DEVERÃO SER
RIGOROSAMENTE RESPEITADAS PELA
CONTRATADA, AS QUAIS ESTÃO DESCRITAS
NA RESOLUÇÃO Nº 4594, 18 DE AGOSTO DE
2017 (ANEXO II DESTE EDITAL).

1.2 CONDIÇÕES COMERCIAIS

1.2.1 Prazo de entrega: máximo 20 (vinte) dias corridos, a partir do recebimento da
Nota de Empenho;

1.2.2 Garantia: 03 (três) meses, a partir do recebimento do produto;

1.2.3 Local de entrega: Almoxarifado do Centro de Apoio Administrativo 6 da PMMG,
Rua Comandante Nélio, nº 111, bairro Santa Efigênia, Lavras/MG, CEP 37200-000;

1.4 Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de emissão da Nota

Fiscal e recebimento definitivo do material.

1.5 Especificações da Medalha Comemorativa dos 85 anos de fundação do 8º
Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais: “Medalha Cel Fulgêncio de Souza
Santos,” conforme previsto no Anexo “A” da Resolução Nº 4.594, de 18 de agosto de
2017, do Comando - Geral da PMMG).



6ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO - 6
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls ______
__________
Assinatura

Examinado, aprovado e de acordo,

Cristiane Maria da Cunha Jean Beethoven de Freitas – Ten Cel PM
Assessora Jurídica – OAB/MG 66945 Ordenador de Despesas
21

1.5.1 A medalha comemorativa aos 50 anos do Oitavo Batalhão, criada e outorgada no
Octogésimo quinto aniversário da Unidade, obedecerá à forma, dimensões, emblemas e
características seguintes:

I - A Medalha será cunhada em metal nobre nas cores prata e cinza, com 03mm de
espessura e 45mm de diâmetro, com relevo frente e verso;

II - A medalha trará, em seu design, acabamento escovado, alto relevo/3D abaulado,
jateado e será acondicionada em estojo de veludo na cor preta com acabamento interno
também na cor preta (130mm X 170mm);

III - À frente da medalha trará dois círculos, o círculo externo com diâmetro de 45mm na
cor prata e o círculo interno com 34mm também na cor prata; avançando 0,7mm temos
o primeiro anel em detalhe jateado; o segundo anel possui 1mm de largura na cor cinza,
seguido do terceiro anel em detalhe jateado, situado entre o segundo anel e o círculo
central;

IV - Entre o círculo exterior e o segundo anel, haverá dois dísticos em alto relevo/3D
abaulado e jateado que estarão inseridos: na parte superior a inscrição “OITAVO
BATALHÃO” e na parte inferior “POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS” na fonte
“Franklin Gothic Heavy” e tamanho da letra 2,5mm na cor prata;

V - Dentro do círculo central haverá o escudo da Unidade, com as dimensões de 27mm
de largura por 25mm de altura e 1,4mm de largura do contorno na cor prata;

VI - Ao centro do escudo haverá o numeral oito, com a inclusão das seguintes
representações: a figura do Túnel Cel Fulgêncio feito de tijolos com a linha férrea e uma
vegetação característica; acima e ao fundo uma mata peculiar da Serra da Mantiqueira;
o céu sobreposto por nuvens. Abaixo do escudo, ainda dentro do círculo central, o
numeral (1932), representativo a data de fundação do Oitavo Batalhão;

VII - Acima do contorno do número oito, dentro do escudo, contém a inscrição, na cor
prata em um tom fechado, “BATALHÃO CEL. FULGÊNCIO” na fonte “Franklin Gothic
Heavy”; abaixo do contorno do número oito contém a inscrição, na cor prata em um tom
fechado, “PMMG – 8º BPM”;

VIII - No verso da medalha trará um círculo exterior com diâmetro de 45mm na cor cinza,
seguido de um anel em detalhe jateado; avançando 0,2mm haverá o segundo anel em
detalhe jateado; o círculo médio com 5,4mm, na cor prata, conterá dentro deste, dois
dísticos em alto relevo/3D abaulado e jateado que estarão inseridos: na parte superior a
inscrição “BRAVURA E HEROÍSMO” e na parte inferior “CORONEL FULGÊNCIO DE
SOUZA SANTOS” na fonte “Franklin Gothic Heavy” e tamanho da letra 2,mm, na cor
prata;

IX - Dispostas paralelamente entre as inscrições há duas estrelas simbolizando uma
dupla honra ao Comandante, desde o momento de sua nomeação ao comando até o
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momento de sua morte, destacando valores institucionais e à dedicação do policial
militar no exercício de sua função na cor prata;

X - Margeando o círculo central temos o terceiro anel em detalhe jateado, seguido da
efigie do Cel Fulgêncio que compõe o círculo central com 5,4mm de diâmetro na cor
prata;

XI - A Medalha penderá de uma fita de sustentação com 50mm de comprimento por 30
mm de largura, em tecido Chamalote ou Moiré (seda e poliamida), composta por 3 (três)
listras verticalmente dispostas nas seguintes medidas e disposições: 10 mm de preto
seguido de 10 mm de branco finalizando com 10mm de preto; o pingente será na cor
prata, confeccionado em metal nobre;

XII - Todas as inscrições e símbolos do módulo estarão em alto relevo/3D abaulado,
jateado e dispostas conforme anexo “B” e “C” da Resolução Nº 4.594, de 18 de agosto
de 2017, do Comando - Geral da PMMG);

XIII - Acompanharão a Medalha, a barreta e o boton (Roseta), sendo a barreta
confeccionada em tecido com aplique, tamanho 35mm de comprimento por 10mm de
largura; listras verticalmente dispostas nas seguintes medidas e disposições: 1mm de
fio na cor dourada vertical, seguido de 7mm de cor preta e 3mm de fio na cor dourada
vertical; 15mm de branco ao centro, seguido de 3mm de fio prata vertical; 7mm de cor
preta e 1mm de cor dourada fechando a estrutura da barreta; ao centro, dentro do
quadrante branco, o escudo da Unidade em fundo preto, com o numeral ordinal “8” e o
grafismo “BPM”, ambos na cor branca, dispostas conforme anexo “B” e “C” da
Resolução Nº 4.594, de 18 de agosto de 2017, do Comando - Geral da PMMG);

XIV - O boton (Roseta) na forma circular, com 11mm de diâmetro, será recoberto com a
mesma fita do barrete, usando-se a cor preta à esquerda e dourado à direita, para a
cobertura, ao centro o escudo da Unidade na cor branca com contorno na cor preta e
aplicação do numeral ordinal “8” e as letras “BPM”, ambos na cor preta, com cobertura
resinada. O escudo deverá possuir a medida de 8mm por 6mm esmaltado, o numeral
em tamanho 5mm por 3mm, e para o grafismo “BPM” 3mm de altura e dispostas
conforme anexo “B” e “C” da Resolução Nº 4.594, de 18 de agosto de 2017, do
Comando - Geral da PMMG);
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1.6 MEDALHA, FORMAS, CORES E SUPORTE DA COMENDA.

Cores: prata, preto, branco, cinza.
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1.6.1 QUANTO AS FORMAS:
1.6.1.1 Medalha
Frente: O Escudo da Unidade, na cor prata, está envolto por um anel que contém na

parte superior, o grafismo OITAVO BATALHÃO e na parte inferior POLÍCIA MILITAR DE

MINAS GERAIS na cor cinza. Dentro do escudo existe o numeral oito e no interior deste

a figura do Túnel Cel Fulgêncio feito de tijolos com a linha férrea; uma vegetação local

característica; acima e ao fundo uma mata peculiar da Serra da Mantiqueira; o céu

sobreposto por nuvens. Abaixo do escudo o numeral (1932), representativo a data de

fundação do Oitavo Batalhão.

Verso: O Escudo comemorativo está envolto por um anel que contém na parte superior,

o grafismo BRAVURA E HEROÍSMO e na parte inferior CORONEL FULGÊNCIO DE

SOUZA SANTOS, na cor prata, homenageando o primeiro Comandante da Unidade;

Dispostas paralelamente entre as inscrições há duas estrelas simbolizando uma dupla

honra ao Comandante, desde o momento de sua nomeação ao comando até o

momento de sua morte, destacando valores institucionais e à dedicação do policial

militar no exercício de sua função na cor prata;

Fita de sustentação: Listras verticais em tecido Chamalote ou Moiré (seda e poliamida)

em cores preta e branca. A verticalidade das faixas equivale à herança, herdada dos

bravos combatentes “filhos” do Coronel Fulgêncio de Souza Santos, primeiro

comandante do 8º Batalhão de Infantaria. Do pilar da hierarquia e disciplina, importante

pilar institucional.

1.6.1.2 Barreta
Um retângulo dividido em três partes. As partes externas na cor preta e em suas

extremidades há dois fios verticais na cor dourada. Separando a parte interna na cor

branca das partes externas na cor preta existe um fio vertical na cor dourada.

Sobreposto à parte interna na cor branca, há o escudo da Unidade em fundo preto com

o numeral ordinal 8º na cor branca, representando a nomenclatura da Unidade seguida

das letras BPM de Batalhão de Polícia Militar também na cor branca.

1.6.1.3 Roseta
Forma circular com dois semicírculos verticais, um em preto e outro dourado,

sobreposto à união dos semicírculos, o escudo, dividido verticalmente, sendo o lado
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esquerdo preto e o direito dourado, fazendo oposição às cores do fundo.

1.6.2 QUANTO AS CORES
1.6.2.1 Prata

Associa-se diretamente ao metal de valor, numa representação simbólica do

excepcional vigor e vibração elevada da tropa Oitaviana que labuta diuturnamente em

prol da promoção da Paz Social nas vinte e cinco cidades que compõem sua subárea

de atuação.

1.6.2.2 Preto
Perdas familiares em guerrilhas. Força das famílias de se levantarem e

permanecerem hígidas, diante de tal atrocidade. Representa no túnel da Mantiqueira a

incerteza do que esperar, frente a eclosão do movimento revolucionário paulista, onde

os combatentes do então Oitavo Batalhão de Infantaria defenderam bravamente as

divisas do Estado de Minas Gerais. Associa-se a formalidade do ato histórico, a

prudência requerida em uma situação de confronto, ambiente propício a heróis.

1.6.2.3 Branco
Equivale ao ideal de Paz Social com enfoque de ambiente seguro considerando

como indissociáveis aos problemas sociais e ambientais. Remete à tomada de decisões

globais na esfera da segurança pública, com ações que promovam mudanças sociais

positivas na busca por um ideal de ambiente seguro.

1.6.2.4 Cinza
Considera-se a sobriedade que norteia as ações dos policiais do Oitavo Batalhão,

característica ímpar dos servidores que buscam o aprimoramento profissional constante

e por esta razão reduzem os índices criminais periódicos da Unidade. Imortalizadas na

grandeza da atitude do Coronel Fulgêncio.

1.7 QUANTO AO SUPORTE
O suporte que fixa à medalha a faixa é prateado e equivale ao valor histórico,

mais que cinquentenário da Unidade.
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1.8 ARTE DA MEDALHA, BARRETA E ROSETA, DA MEDALHA CINQUENTENÁRIA
COMEMORATIVA DO 8º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,
CONFORME PREVISTO NO ANEXO “C” DA RESOLUÇÃO Nº 4.594, DE 18 DE
AGOSTO DE 2017, DO COMANDO - GERAL DA PMMG.
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1.9 ESPECIFICAÇÕES DA ARTE DA MEDALHA, BARRETA E ROSETA, DA
MEDALHA CINQUENTENÁRIA COMEMORATIVA DO 8º BATALHÃO DE POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME PREVISTO NO ANEXO “D” DA
RESOLUÇÃO Nº 4.594, DE 18 DE AGOSTO DE 2017, DO COMANDO - GERAL DA
PMMG.
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1.10 TERMO DE REFERÊNCIA

Nº do Processo de Compra 1251852-38/2017

N º Pregão Pregão N° 16/2017-CAA-6

Justificativa da Contratação

Contratação de empresa especializada na confecção de
medalhas para o 8º BPM, conforme Resolução nº 4.594, de 18
de agosto de 2017, do Comando - Geral da PMMG, que
aprova o Regimento Interno da Comissão da Medalha do
Cinquentenário do 8º Batalhão, comemorativa dos 85 Anos de
fundação do 8º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, de
acordo com a disponibilidade orçamentária, conforme
especificação técnica e condições comerciais detalhados no
Anexo I deste Edital.

Objeto:

Contratação de empresa especializada na confecção de
medalhas para o 8º BPM, conforme Resolução nº 4.594, de
18 de agosto de 2017, do Comando - Geral da PMMG, que
aprova o Regimento Interno da Comissão da Medalha do
Cinquentenário do 8º Batalhão, comemorativa dos 85 Anos
de fundação do 8º Batalhão da Polícia Militar de Minas
Gerais, de acordo com a disponibilidade orçamentária,
conforme especificação técnica e condições comerciais
detalhados no Anexo I deste Edital.

Avaliação de Custo

Atendendo ao disposto no artigo 4º, inciso XX, alínea “b”, do
Decreto estadual nº 44.786, de 18Abr2008, a administração do
CAA-6/6ª RPM através do Almoxarifado, procedeu à consulta
de mercado para verificação dos preços e estimativa de
custos, sendo avaliados três orçamentos de empresas do
ramo.

Metodologia

O critério de aceitação das propostas será o de MENOR
PREÇO GLOBAL, observados os prazos máximos para
aquisição/prestação de serviço, as especificações técnicas, os
parâmetros de desempenho e de qualidade e as demais
condições definidas no edital, nos termos do art. 45, inciso I,
da Lei Federal n. 8.666/93, c/c o art. 6º, inciso II, do Decreto
44.786/2008, de acordo com as especificações do objeto
acima relacionado.

Prazo de Entrega dos
materiais

Até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento
da Nota de Empenho pela Contratada ou conforme contrato.

Local de Entrega/serviços
CPARM, Av. Comandante Nélio – 111, bairro Santa Efigênia -
Lavras-MG, nos seguintes horários: quartas-feiras, de 08:30 às
12:00 horas e nos demais dias úteis da semana de 08:00 às
12:00 horas e de 13:30 às 17:00 horas.

Garantia de acordo com os padrões de qualidade e normas pertinentes.
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Dotação Orçamentária 1251 6 181 110 4255 1 3 3 90 39 4 0 83 2

Critérios de Aceitabilidade do
Objeto

A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em
parte o material recebido, se considerados em desacordo ou
insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta
da CONTRATADA e pela especificação do material.
A CPARM designada pela CONTRATANTE para tal fim, que
verificará as especificações, quantidade, qualidade, prazos,
preços e outros dados pertinentes e, encontrando
irregularidade, fixará prazos para correção pela
CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente o
material, mediante recibo.

Condição e Prazo de
Pagamento

Contra apresentação da Nota Fiscal.

Sanções Cabíveis

Conforme a conduta da LICITANTE ou CONTRATADA
poderão ser cominadas as Sanções Administrativas previstas
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993; na Lei
Federal nº 10.520, de 17 de junho de 2002; na Lei Estadual nº
13.994, de 18 de setembro de 2001; e nos Decretos Estaduais
nº 44.431, de 29 de dezembro de 2006; nº 44.515, de 14 de
maio de 2007; nº 44.629, de 03 de outubro de 2007; e nº
44.786, de 18 de abril de 2008, Decreto Estadual no 45.902,
de 27/01/2012.

Recomendações contidas no inciso XX, do artigo 4º e artigo 6º do Decreto
Estadual nº 44.786 de 18 de abril de 2008.

Quartel em Lavras, 30 de agosto de 2017.

JEAN BEETHOVEN DE FREITAS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2017

(Em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO

PROPONENTE
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Signatário
Estado civil do Signatário
Identidade do Signatário
Nacionalidade do Signatário
CPF do Signatário
LOTE____ ( de acordo com anexo I ) VALORES UNITÁRIOS VALORES TOTAIS

Contratação de empresa especializada
na confecção de medalhas para o 8º
BPM, conforme Resolução nº 4.594, de
18 de agosto de 2017, do Comando -
Geral da PMMG, que aprova o
Regimento Interno da Comissão da
Medalha do Cinquentenário do 8º
Batalhão, comemorativa dos 85 Anos de
fundação do 8º Batalhão da Polícia
Militar de Minas Gerais, de acordo com a
disponibilidade orçamentária, conforme
especificação técnica e condições
comerciais detalhados no Anexo I deste
Edital.

Valor sem ICMS R$ Valor
sem

R$
Valor com ICMS R$ Valor R$
Prazo de Entrega
Prazo de garantia

Assistência Técnica

VALOR GLOBAL DO LOTE:
Prazo de Validade da
Proposta 60 (SESSENTA) dias.

Local de entrega/materiais

CPARM, rua Comandante Nélio – 111, bairro Santa Efigênia -
Lavras-MG, nos seguintes horários: quartas-feiras, de 08:30 às
12:00 horas e nos demais dias úteis da semana de 08:30 às
11:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários,
encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou
de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos.

Observações: Conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF n° 4.264 de 21Out2010,
Proposta comercial:
a) A apresentação das propostas comerciais contendo os preços com ICMS e os preços
resultantes de sua dedução;
b) A classificação das propostas e a etapa de lances serão feitas pelo preço com ICMS;
c) A aceitação do preço do fornecedor vencedor será feita pelo preço com ICMS.
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Dados bancários Agência: Conta Banco

Assinatura do Proponente:
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ANEXO III- MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º _________

Contrato que entre si celebram o Estado de

Minas Gerais, por intermédio do CAA-

6/6ªRPM e a empresa_________.

O Estado de Minas Gerais, entidade de Direito Público, através da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, neste ato representada pelo_____________________, Chefe do CAA-6,
Ordenador de despesas, inscrito no CPF sob o nº______________, neste ato denominada
CONTRATANTE, conforme delegação contida nos arts. 51 e 52 do R-AFCA PM, e a empresa
___________________inscrita no CNPJ sob o nº _________________, Inscrição Estadual nº
_______________, estabelecida na _____________ (rua, bairro, cidade, CEP, telefone, fax, e-
mail), neste ato representada pelo Senhor _____________, possuidor da Cédula de Identidade,
detentor da função de _____________, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre
si o presente Contrato, originário do Processo de Compra nº 125 1852 38/2017 – Pregão
Eletrônico nº 16/2017-CAA-6 e Contrato SIAD nº ___ /2017, regido pela Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; pela Lei Estadual nº 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e nº 44.786 de
18 de abril de 2008 e suas alterações posteriores; pela Resolução Conjunta SEPLAG
/SEDE/JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007; e pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30
de novembro de 2007; mediante as seguintes condições:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

Este Contrato tem por objeto a ____________________________________________,
conforme as especificações e detalhamentos consignados no ANEXO I PREGÃO nº 16/2017
que, juntamente com as propostas da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição.

Cláusula Segunda - DO PREÇO
O preço global do presente Contrato é de R$ _______ (______________) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes
preços unitário e total do item:

Lote I
ITEM ESPECIFICAÇÃO

SUSCINTA QUANT. UNID. UNITÁRIO R$ TOTAL R$

01
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Cláusula Terceira - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

A CONTRATADA se obriga a entregar o material citado na Cláusula Primeira, no endereço
indicado pela CONTRATANTE, conforme consta no Anexo I do instrumento convocatório,
visando assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula
Oitava deste instrumento.
I – O Prazo da entrega do materiais citados, pela CONTRATADA, deverá ser de 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada ou conforme
contrato.
II - A entrega deverá ser junto à Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de
Materiais (CPARM), designada pela CONTRATANTE para tal fim, adotar os seguintes
procedimentos:

a) provisoriamente: de posse de uma via do Contrato, receberá a nota fiscal dos produtos, para
verificação das especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, confrontação com o
lançamento no SIAD e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidades, fixará novos
prazos para correção pela CONTRATADA ou, aprovando, receberá os bens e os serviços
técnico-especializados, mediante emissão de recibo;

b) definitivamente: no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da entrega
provisória para verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso,
sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, mediante expedição de termo
circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas.

III - O não cumprimento do Contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as
especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas
os reparos, substituições dos Bens, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a
partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso até a efetiva e regular
entrega do objeto em condições de ser aceito.

IV - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a termo os
fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente (Ordenador de despesas) para
aplicação das penalidades previstas na Cláusula Oitava.

V - Havendo necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de
pagamento serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação
de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções
estabelecidas na Lei e neste instrumento.

Cláusula Quarta – DA GARANTIA

A CONTRATADA assegura garantia do objeto deste Contrato, contra deformidades na
propriedade e composição do material/serviços prestados.

Cláusula Quinta - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, através da Seção de Orçamento e Finanças
(SOFI) do CAA-6/6ªRPM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir data de
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recebimento definitivo do material, e aceite pela CPARM, através do banco, agência e conta
bancária indicados pela CONTRATADA em sua proposta ou na Nota Fiscal, acompanhado dos
documentos fiscais, se não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o artigo
1º, do Decreto estadual n.º 40.427 de 21 de junho de 1999, publicado no Diário Oficial “Minas
Gerais”, de 22 de junho de 1999.
§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento
será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
§ 2º - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, será
devido a multa de 2% sobre o valor em atraso, mais juros de mora de 0,015% ao dia, a partir da
data prevista para o pagamento, contados até a data do efetivo pagamento, calculado sobre o
valor em atraso.
§ 3º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira.

Cláusula Sexta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente deste Contrato correrá por conta das dotações orçamentárias, previstas

no PARO da PMMG, na Fonte de Recurso correspondente neste exercício financeiro:

1251 6 181 110 4255 1 3 3 90 39 4 0 83 2

Cláusula Sétima- DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

I - Da CONTRATADA
a) entregar os materiais e prestar os serviços técnico especializados citados no local
determinado no Anexo I do instrumento convocatório, de acordo com os prazos e condições
estabelecidos no Edital, contados a partir da data do recebimento da Nota Empenho;
b) observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a
embalagens, volumes, etc;
c) responsabilizar-se por todos os ônus relativos os materiais e à prestação dos serviços técnico
especializados a si adjudicados, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no
local de destino, assim como todas as obrigações trabalhistas decorrentes;
d) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos
termos dos itens II a IV da Cláusula Terceira deste Contrato;
f) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos,
envolvidos na execução do Contrato;
g) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do Contrato, dentro do exercício financeiro vigente,
mediante termo aditivo, nos termos do § 1º do artigo 65, da Lei federal n.º 8.666/93;
h) assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que
verificados nas dependências da CONTRATANTE, os quais, com esta, não terão qualquer
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vínculo empregatício.

II - Da CONTRATANTE

a) comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do
Contrato;
b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;
c) fiscalizar a execução do Contrato, através de preposto;
d) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quinta deste Contrato.

Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei
Federal nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do
Decreto Estadual nº 44.786/08, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes
percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do material
entregue com atraso;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do material entregue com atraso, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias;

III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte
por cento) sobre o valor do material não entregue, ou entregue com vícios ou defeitos ocultos
que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das
especificações contratadas;

IV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12º, da Lei
Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08;

V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

VI - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.
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VII - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.

VIII - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

IX - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir
da constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso,
novo DAE com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

a) Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

b) O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

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

a) Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes.

XI - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.

XII - A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações
previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12.

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do Contrato será exercida pela SOFI/P-4 do CAA-6/6ªRPM, com
acompanhamento direto do Almoxarifado e da CPARM, a cujos setores competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso do cumprimento do Contrato e exercer, em toda a sua plenitude,
a ação fiscalizadora de que trata a Lei federal n.º 8.666/93.
§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas,
vício redibitório e, na ocorrência desse, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos.
§ 2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os matérias recebidos,
se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta
da CONTRATADA e pela especificação do material.
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Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá seu prazo de vigência a partir da data de sua publicação até
31/12/2017. Ao final da vigência do contrato, o valor não aplicado por indisponibilidade de
recursos orçamentários por parte da CONTRATANTE, fica automaticamente anulado o presente
contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA ALTERAÇÃO

O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais,
bem como acréscimos e supressões, mediante apostilamento, nos termos do artigo 65, da Lei
federal n.º 8.666/93, conforme o previsto na lei e somente ocorrerá dentro do exercício
financeiro vigente.

Cláusula Décima Primeira - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária, multa ou rescisão do Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - O recurso será dirigido à autoridade superior (Ordenador de despesas), por
intermédio de quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de
5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade
competente (Comandante da 6ª RPM), devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de
5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, de acordo com o inciso I do art. 79 da Lei
federal n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II, do mesmo diploma
legal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese da rescisão prevista no artigo. 77 da Lei federal n.º 8.666/93,
ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a aplicar as
penalidades previstas na Cláusula Oitava deste Contrato.

Cláusula Décima Terceira - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não
importará, de forma alguma, em alteração contratual.

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar o objeto licitado.

III – A execução deste Contrato em todas suas cláusulas e os casos omissos, será regida em
conformidade com Lei federal n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Estadual n.º
13.994/01 e Decreto estadual nº 44.431/2006.
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Cláusula Décima Quarta - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará a publicação deste Contrato no Diário Oficial do Estado, “Minas Gerais”,
em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Artigo. 61 da Lei federal
n.º 8.666/93.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação
deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este
Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e
pelas testemunhas abaixo, dele extraídas três vias de igual teor, para um só efeito.

Lavras/MG, _____ de ________________ de 2017.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IV

COMANDO-GERAL

RESOLUÇÃO Nº 4.594, DE 18 DE AGOSTO DE 2017.

Aprova o Regimento Interno da Comissão da Medalha
do Cinquentenário do 8º Batalhão, comemorativa aos
85 Anos da fundação do 8º Batalhão da Polícia Militar
de Minas Gerais.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições
que lhe conferem o inciso III do § 1º do artigo 93, da Constituição Estadual, o artigo 5º da Lei nº 6.624, de
18 de julho de 1975, o artigo 28 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007 e, considerando a
necessidade de instituir o Regimento Interno da Medalha Cinquentenária Comemorativa dos 85 anos de
fundação do Oitavo Batalhão da Polícia Militar, conforme previsto no artigo 2º, c/c artigo 3º, § 1º, da
Resolução nº 4.299, de 28 de março de 2014.

Resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Comissão da Medalha Comemorativa do
Cinquentenário de fundação do Oitavo Batalhão da Polícia Militar, baixado pelo Presidente da Comissão,
nos termos do Anexo “A” desta Resolução.

Art. 2º Ficam aprovadas a arte da medalha, barreta, roseta e do diploma, com a forma,
dimensões, emblemas, características e significado de cada detalhe inserido na arte.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

QCG, em Belo Horizonte, 18 de agosto de 2017.

HELBERT FIGUEIRÓ DE LOURDES, CORONEL PM
COMANDANTE-GERAL
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6ª RPM / 8º BPM
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I

Seção I
GENERALIDADES

Art. 1º O presente Regimento Interno, estabelecido conforme os artigos 1º e 2º, da Resolução nº
4.594, de 18 de agosto de 2017 que instituiu a Medalha do Cinquentenário do 8º Batalhão, Medalha “Cel
Fulgêncio de Souza Santos”, assim denominada, no âmbito do 8º Batalhão da Polícia Militar de Minas
Gerais, em comemoração ao 85º aniversário da Unidade, regulamenta a sua concessão e determina
outras providências.

Seção II
CONTEXTUALIZAÇÃO

Art. 2º O 8º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no dia 11 de julho de 2017, completará
85 anos de fundação e como forma de homenagear militares, civis, organizações e entidades, fica
instituída e regulamentada a concessão da presente Medalha denominada “Cel Fulgêncio de Souza
Santos”, em comemoração ao 85º aniversário da Unidade. A escolha do tema e da pessoa a ser cunhada
na medalha “Coronel Fulgêncio de Souza Santos” deve-se inicialmente ao objetivo do Tenente Coronel
Renan Santos Chaves, atual Comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, de homenagear, a partir das
celebrações do octogésimo quinto aniversário do 8º BPM de 2017, militares e pessoas merecedoras do
reconhecimento contido na memória do 8º BPM. Após profunda pesquisa bibliográfica, a comissão
decidiu pela pessoa do Ten. Cel. Fulgêncio, homem de garra e de incondicional comprometimento com o
8º Batalhão de Infantaria, como era chamado à época, que por sua vez comandou sua tropa, que acabara
de aportar na região de Lavras, com afinco, tendo por objetivo conter o Movimento Revolucionário
Paulista, que estava inflamado e a ponto de eclodir, adentrando em território mineiro, sendo então o
primeiro comandante de fato da unidade, combatendo e defendendo a todo custo às terras da Serra da
Mantiqueira, no túnel Coronel Fulgêncio, localizado na cidade mineira de Passa Quatro, sacrificando a
própria vida em combate, se eternizando nas páginas da história da Polícia Militar de Minas Gerais e no
seio da toda tropa que até os dias atuais, motiva como exemplo de perseverança, liderança e coragem a
todos que aqui criam raízes. Destinada a condecorar personalidades militares e civis que contribuíram ou
contribuem de maneira ímpar para o engrandecimento da Unidade e se destacam, quer seja pela
seriedade, compromisso e dedicação com que atuam e participam da vida cotidiana da sociedade, quer
seja pelo espírito inovador com que tratam os assuntos de segurança pública.

§ 1º A medalha denominada “Cel Fulgêncio de Souza Santos” é uma forma de deixar registrado
na história da Unidade PM e de cada personalidade agraciada, o devido reconhecimento que se
materializa pela entrega solene da comenda.
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CAPÍTULO II
Seção I

DA COMPETÊNCIA PARA CONCESSÃO

Art. 3º A autoridade competente para autorizar a concessão da medalha “Cel Fulgêncio de Souza
Santos” é o Comandante-Geral da PMMG por Resolução, e efetivar-se-á por meio do Comandante do
Oitavo Batalhão de Polícia Militar, em exercício, no dia do agraciamento.

Art. 4º A concessão da Medalha “Cel Fulgêncio de Souza Santos” decorrerá de proposta de
Comissão Deliberativa do Oitavo Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, constituída pelo
Comandante da Unidade, do Subcomandante e policiais militares da Unidade, com publicação do ato em
BI.

Art. 5º O Comandante do Oitavo Batalhão de Polícia Militar será o Presidente da Comissão e,
além do voto pessoal, terá o voto de qualidade, para fins de desempate.

Art. 6º Integrará a Comissão, como Secretário, um militar designado por seu Comandante, sem
direito a voto, responsável pelos livros de registro dos agraciados e arquivo.

Seção II
DOS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO

Art. 7º A Medalha “Cel Fulgêncio de Souza Santos” será concedida ao policial militar da ativa que:

I - tenha no mínimo, 05 (cinco) anos de efetivo serviço prestados à PMMG;
II - esteja classificado no conceito A 50;
III - tenha conduta exemplar e irrepreensível, não podendo o policial militar ter sofrido qualquer punição
nos últimos 03 (três) anos;
IV - no exercício de suas funções ou no cumprimento de atividade policial militar, tenha se destacado por
sua atitude, dedicação, abnegação e capacidade profissional;
V - tenha prestado bons e leais serviços nas funções desempenhadas, sejam administrativas ou
operacionais;
VI - tenha êxito nas atividades de treinamento físico e policial;
VII - tenha camaradagem, no bom relacionamento com os companheiros de profissão e com o público em
geral;
VIII - tenha se destacado em seu desempenho como Docente, Monitor ou Chefe de Curso da PMMG;
IX - que tenha, dentro de seus conceitos individuais, desempenhado atividades relevantes, tenha
demonstrado conduta exemplar e agido com correção e esmero nas atividades desempenhadas;
X - tenha contribuído para a implementação de melhorias no desempenho das atividades operacionais ou
administrativas da Unidade;
XI - que tenha sido considerado pelo Comandante, Diretor ou Chefe da Unidade, merecedor desta
honraria;

Parágrafo único. O militar transferido para a reserva, posteriormente convocado ou designado para o
serviço ativo, deverá observar os pressupostos deste regimento a partir da data de convocação ou
designação.

Art. 8º A Medalha “Cel Fulgêncio de Souza Santos” será concedida às personalidades civis,
militares da reserva e reconduzidos ao serviço ativo e reformados, militares de outras polícias militares,
militares das Forças Armadas, organizações civis (públicas e privadas), que:

I - tenham contribuído para a realização de melhorias no desempenho das atividades de segurança
pública;
II - tenham prestado relevantes serviços à Unidade PM ou aos cidadãos dos municípios que com reflexos
positivos no processo de segurança pública;
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III - que atuem de forma destacada nas atividades de segurança pública promovidas pela PMMG;
IV - que tenham se destacado em atividades comunitárias relacionadas à prevenção e enfrentamento da
criminalidade de maneira a demonstrar participação ativa no processo de promoção da segurança pública;
V - Seja possuidor de comprovada idoneidade moral.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DELIBERATIVA.

Art. 9º A Comissão Deliberativa a que se refere o artigo 4º deste regimento será convocada por
ato do Comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, para que no prazo de até 30 (trinta) dias após a sua
convocação, elabore a proposta da medalha, respeitado o prazo previsto no § 2º, do artigo 3º.

Parágrafo único. À Comissão Deliberativa cabe elaborar a relação de agraciados para a devida chancela
a que se refere o § 5º, do art. 5º, da Resolução nº 4.299/2014-CG, observado seu prazo.

Art. 10. A Unidade aniversariante concederá até 150 (cento e cinquenta) Medalhas “Cel
Fulgêncio de Souza Santos”.

Art. 11. A Comissão Deliberativa poderá consultar os Comandantes de Companhias e Chefes de
Seções da Unidade, solicitando indicações para serem analisados quanto ao recebimento da Medalha
“Cel Fulgêncio de Souza Santos”.

Art. 12. A regulamentação do uso da Medalha em virtude do Regulamento de Uniformes e
Insígnias da Polícia Militar de Minas Gerais seguirá os moldes da Medalha Alferes Tiradentes da PMMG.

CAPITULO IV
DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 13. O militar do 8º Batalhão da Polícia Militar agraciado com a Medalha “Cel Fulgêncio de
Souza Santos”, será premiado com “Nota Meritória”, a ser consignado em seus registros funcionais,
respeitado o processo interno para a concessão.

Parágrafo único. No caso de policial militar agraciado pertencente à outra Unidade PM, a minuta será
encaminhada ao respectivo Comandante, Diretor ou Chefe para análise e concessão de Nota Meritória.

Art. 14. A organização da solenidade, confecção dos diplomas e demais atividades ligadas à
entrega da Medalha “Cel Fulgêncio de Souza Santos”, será de responsabilidade da Assessoria de
Comunicação Organizacional do 8º BPM.

QCG em Belo Horizonte, 18 de agosto de 2017.

(a) RENAN SANTOS CHAVES, TEN CEL PM
Presidente da Comissão
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ANEXO “A” (RESOLUÇÃO Nº 4.594, DE 18 DE AGOSTO DE 2017)

ESPECIFICAÇÕES DA MEDALHA COMEMORATIVA DOS 85 ANOS DE
FUNDAÇÃO DO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

“MEDALHA CEL FULGÊNCIO DE SOUZA SANTOS”

A medalha comemorativa aos 50 anos do Oitavo Batalhão, criada e outorgada no
Octogésimo quinto aniversário da Unidade, obedecerá à forma, dimensões,
emblemas e características seguintes:

I - A Medalha será cunhada em metal nobre nas cores prata e cinza, com 03mm de
espessura e 45mm de diâmetro, com relevo frente e verso;

II - A medalha trará, em seu design, acabamento escovado, alto relevo/3D abaulado,
jateado e será acondicionada em estojo de veludo na cor preta com acabamento interno
também na cor preta (130mm X 170mm).

III - À frente da medalha trará dois círculos, o círculo externo com diâmetro de 45mm na
cor prata e o círculo interno com 34mm também na cor prata; avançando 0,7mm temos
o primeiro anel em detalhe jateado; o segundo anel possui 1mm de largura na cor cinza,
seguido do terceiro anel em detalhe jateado, situado entre o segundo anel e o círculo
central;

IV - Entre o círculo exterior e o segundo anel, haverá dois dísticos em alto relevo/3D
abaulado e jateado que estarão inseridos: na parte superior a inscrição “OITAVO
BATALHÃO” e na parte inferior “POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS” na fonte
“Franklin Gothic Heavy” e tamanho da letra 2,5mm na cor prata;

V - Dentro do círculo central haverá o escudo da Unidade, com as dimensões de 27mm
de largura por 25mm de altura e 1,4mm de largura do contorno na cor prata;

VI - Ao centro do escudo haverá o numeral oito, com a inclusão das seguintes
representações: a figura do Túnel Cel Fulgêncio feito de tijolos com a linha férrea e uma
vegetação característica; acima e ao fundo uma mata peculiar da Serra da Mantiqueira;
o céu sobreposto por nuvens. Abaixo do escudo, ainda dentro do círculo central, o
numeral (1932), representativo a data de fundação do Oitavo Batalhão.

VII - Acima do contorno do número oito, dentro do escudo, contém a inscrição, na cor
prata em um tom fechado, “BATALHÃO CEL. FULGÊNCIO” na fonte “Franklin Gothic
Heavy”; abaixo do contorno do número oito contém a inscrição, na cor prata em um tom
fechado, “PMMG – 8º BPM”;

VIII - No verso da medalha trará um círculo exterior com diâmetro de 45mm na cor cinza,
seguido de um anel em detalhe jateado; avançando 0,2mm haverá o segundo anel em
detalhe jateado; o círculo médio com 5,4mm, na cor prata, conterá dentro deste, dois
dísticos em alto relevo/3D abaulado e jateado que estarão inseridos: na parte superior a
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inscrição “BRAVURA E HEROÍSMO” e na parte inferior “CORONEL FULGÊNCIO DE
SOUZA SANTOS” na fonte “Franklin Gothic Heavy” e tamanho da letra 2,mm, na cor
prata;
IX - Dispostas paralelamente entre as inscrições há duas estrelas simbolizando uma
dupla honra ao Comandante, desde o momento de sua nomeação ao comando até o
momento de sua morte, destacando valores institucionais e à dedicação do policial
militar no exercício de sua função na cor prata;

X - Margeando o círculo central temos o terceiro anel em detalhe jateado, seguido da
efigie do Cel Fulgêncio que compõe o círculo central com 5,4mm de diâmetro na cor
prata;

XI - A Medalha penderá de uma fita de sustentação com 50mm de comprimento por 30
mm de largura, em tecido Chamalote ou Moiré (seda e poliamida), composta por 3 (três)
listras verticalmente dispostas nas seguintes medidas e disposições: 10 mm de preto
seguido de 10 mm de branco finalizando com 10mm de preto; o pingente será na cor
prata, confeccionado em metal nobre;

XII - Todas as inscrições e símbolos do módulo estarão em alto relevo/3D abaulado,
jateado e dispostas conforme anexo “B” e “C”;

XIII - Acompanharão a Medalha, a barreta e o boton (Roseta), sendo a barreta
confeccionada em tecido com aplique, tamanho 35mm de comprimento por 10mm de
largura; listras verticalmente dispostas nas seguintes medidas e disposições: 1mm de
fio na cor dourada vertical, seguido de 7mm de cor preta e 3mm de fio na cor dourada
vertical; 15mm de branco ao centro, seguido de 3mm de fio prata vertical; 7mm de cor
preta e 1mm de cor dourada fechando a estrutura da barreta; ao centro, dentro do
quadrante branco, o escudo da Unidade em fundo preto, com o numeral ordinal “8” e o
grafismo “BPM”, ambos na cor branca, dispostas conforme anexo “B” e “C”;

XIV - O boton (Roseta) na forma circular, com 11mm de diâmetro, será recoberto com a
mesma fita do barrete, usando-se a cor preta à esquerda e dourado à direita, para a
cobertura, ao centro o escudo da Unidade na cor branca com contorno na cor preta e
aplicação do numeral ordinal “8” e as letras “BPM”, ambos na cor preta, com cobertura
resinada. O escudo deverá possuir a medida de 8mm por 6mm esmaltado, o numeral
em tamanho 5mm por 3mm, e para o grafismo “BPM” 3mm de altura e dispostas
conforme anexo “B” e “C”.

(a) RENAN SANTOS CHAVES, TEN CEL PM
Presidente da Comissão

(a) HELBERT FIGUEIRÓ DE LOURDES, CORONEL PM
COMANDANTE-GERAL
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ANEXO “B” (RESOLUÇÃO Nº 4.594, DE 18 DE AGOSTO DE 2017)

JUSTIFICATIVA DA MEDALHA, BARRETA E ROSETA DA MEDALHA CINQUENTENÁRIA
COMEMORATIVA DO 8º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

Foi realizada por uma comissão publicada no BI 20, de 12 de junho de 2017 uma pesquisa acerca

do Coronel Fulgêncio de Souza Santos, que a 10 de julho de 1.932, era nomeado para comandar o 8º

Batalhão de Infantaria, o qual se verificou que:

1 TEMA
O primeiro Comandante de fato do 8º Batalhão de Infantaria foi o Tenente Coronel Fulgêncio de

Souza Santos.

2 JUSTIFICATIVA
A escolha do tema e da pessoa a ser cunhada na medalha “Coronel Fulgêncio de Souza Santos”

deve-se inicialmente ao objetivo do Tenente Coronel Renan Santos Chaves, atual Comandante do 8º
Batalhão de Polícia Militar, de homenagear, a partir das celebrações do octogésimo quinto aniversário do

8º BPM de 2017, militares e pessoas merecedoras do reconhecimento contido na memória do 8º BPM.

Após profunda pesquisa bibliográfica, a comissão decidiu pela pessoa do Ten. Cel. Fulgêncio, homem de

garra e de incondicional comprometimento com o 8º Batalhão de Infantaria, como era chamado à época,

que por sua vez comandou sua tropa, que acabara de aportar na região de Lavras, com afinco, tendo por

objetivo conter o Movimento Revolucionário Paulista, que estava inflamado e a ponto de eclodir,

adentrando em território mineiro, sendo então o primeiro comandante de fato da unidade, combatendo e

defendendo a todo custo às terras da Serra da Mantiqueira, no túnel Coronel Fulgêncio, localizado na
cidade mineira de Passa Quatro, sacrificando a própria vida em combate, se eternizando nas páginas da

história da Polícia Militar de Minas Gerais e no seio da toda tropa que até os dias atuais, motiva como

exemplo de perseverança, liderança e coragem a todos que aqui criam raízes.

3 MOTIVAÇÃO
O presente estudo para a instituição da Medalha deve-se à iniciativa do Comandante do 8º BPM,

Ten Cel Renan Santos Chaves que, com seu natural fervor e inspiração profissional, diante da história do

Coronel Fulgêncio de Souza Santos, foi acometido por uma motivação e comoção inesperada pelos fatos
registrados nas linhas da história, busca abrilhantar as celebrações dos 85 anos da Unidade sob seu

comando. Desta forma, análises precisas e criteriosas nas fontes bibliográficas e acervos documentais

que retratam e eternizam a história da unidade, torna claro e indiscutível a conclusão de que o primeiro

Comandante de fato do 8º BPM foi o Tenente Coronel Fulgêncio de Souza Santos, que em brilhante

carreira a serviço das Forças Públicas Mineiras, em 10 de julho de 1932 foi nomeado para Comandar o 8º
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Batalhão de Infantaria, instalado na cidade de Lavras, considerada geograficamente como importante
terminal rodoviário, devido à eclosão do Movimento Revolucionário Paulista, que ganhava força e investia

em terras mineiras. Para tanto nas terras da Serra da Mantiqueira, região da cidade mineira de Passa

Quatro, especificamente no Túnel Coronel Fulgêncio, palco da batalha entre as tropas mineiras e paulista,

o comandante de fato do 8º Batalhão de Infantaria tombou, sacrificando a própria vida no cumprimento de

sua missão, motivo pelo qual o local recebeu seu nome homenageando sua bravura e a vitória contra as

forças inimigas.

Assim, a Medalha que ora pleiteamos visa, além de prestar justa homenagem ao primeiro
comandante de fato do 8º BPM, matriz de todas as outras unidades do Sul de Minas, almeja aquecer

todos os corações integrantes de tão nobre e respeitada instituição, além de mais uma vez ecoar nas

trombetas da história os feitos de nossos heróis.

4 METODOLOGIA
O percurso metodológico aqui abordado consiste em revisão de reproduções iconográficas e

bibliográficas obtidas dos arquivos do 8º BPM, acervos em museus e bibliotecas das universidades locais,

estudiosos da história de Lavras, além de documentos indexados em formato eletrônico. No que se
referem à busca digital, subscritores específicos para coleta de dados priorizaram termos como “Batalhão

de Infantaria”, “Batalhão de Caçadores Mineiros”, “Túnel Coronel Fulgêncio”, “Movimento Revolucionário

Paulista”, além de relatos e memórias relacionadas ao tema.

5 OBJETIVOS

Geral: A outorga da Medalha visa enaltecer a figura do Ten. Cel. Fulgêncio de Souza Santos no comando

do 8º Batalhão de Infantaria durante a batalha com os Paulistas nas Terras Altas da Serra da Mantiqueira,
na cidade mineira de Passa Quatro, onde com o sacrifício da própria vida defendeu os interesses do povo

mineiro, culminando como referência para a instalação de todas as guarnições policiais militares no Sul

de Minas.

Específicos:

● prestar homenagem ao Ten. Cel. Fulgêncio de Souza Santos, primeiro comandante de fato do 8º
Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais;

● destacar os feitos heroicos do militar homenageado a frente da tropa do 8º Batalhão da Polícia Militar

de Minas Gerais;

● evidenciar a primordial participação de toda tropa do 8º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, à

época, frente as forças Paulistas e diante de qualquer adversidade;

● legitimar a imagem do homenageado e enaltecer a importância, na formação de novos militares, do
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ato extremo do profissional Policial Militar, que é o sacrifício do própria vida em benefício do próximo;

● reconhecer o mérito de Comandantes do 8º BPM, outros militares e pessoas gradas mediante a

outorga da Comenda.

6 MEDALHA, FORMAS, CORES E SUPORTE DA COMENDA

Cores: prata, preto, branco, cinza.
6.1 QUANTO AS FORMAS:

6.1.1 Medalha

Frente: O Escudo da Unidade, na cor prata, está envolto por um anel que contém na parte

superior, o grafismo OITAVO BATALHÃO e na parte inferior POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS na
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cor cinza. Dentro do escudo existe o numeral oito e no interior deste a figura do Túnel Cel Fulgêncio feito
de tijolos com a linha férrea; uma vegetação local característica; acima e ao fundo uma mata peculiar da

Serra da Mantiqueira; o céu sobreposto por nuvens. Abaixo do escudo o numeral (1932), representativo a

data de fundação do Oitavo Batalhão.

Verso: O Escudo comemorativo está envolto por um anel que contém na parte superior, o

grafismo BRAVURA E HEROÍSMO e na parte inferior CORONEL FULGÊNCIO DE SOUZA SANTOS, na

cor prata, homenageando o primeiro Comandante da Unidade; Dispostas paralelamente entre as

inscrições há duas estrelas simbolizando uma dupla honra ao Comandante, desde o momento de sua
nomeação ao comando até o momento de sua morte, destacando valores institucionais e à dedicação do

policial militar no exercício de sua função na cor prata;

Fita de sustentação: Listras verticais em tecido Chamalote ou Moiré (seda e poliamida) em cores

preta e branca. A verticalidade das faixas equivale à herança, herdada dos bravos combatentes “filhos”

do Coronel Fulgêncio de Souza Santos, primeiro comandante do 8º Batalhão de Infantaria. Do pilar da

hierarquia e disciplina, importante pilar institucional.

6.1.2 Barreta
Um retângulo dividido em três partes. As partes externas na cor preta e em suas extremidades há

dois fios verticais na cor dourada. Separando a parte interna na cor branca das partes externas na cor

preta existe um fio vertical na cor dourada. Sobreposto à parte interna na cor branca, há o escudo da

Unidade em fundo preto com o numeral ordinal 8º na cor branca, representando a nomenclatura da

Unidade seguida das letras BPM de Batalhão de Polícia Militar também na cor branca.

6.1.3 Roseta
Forma circular com dois semicírculos verticais, um em preto e outro dourado, sobreposto à união

dos semicírculos, o escudo, dividido verticalmente, sendo o lado esquerdo preto e o direito dourado,

fazendo oposição às cores do fundo.

6.2 QUANTO AS CORES

6.2.1 Prata
Associa-se diretamente ao metal de valor, numa representação simbólica do excepcional vigor e

vibração elevada da tropa Oitaviana que labuta diuturnamente em prol da promoção da Paz Social nas

vinte e cinco cidades que compõem sua subárea de atuação.

6.2.2 Preto
Perdas familiares em guerrilhas. Força das famílias de se levantarem e permanecerem hígidas,
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diante de tal atrocidade. Representa no túnel da Mantiqueira a incerteza do que esperar, frente a eclosão
do movimento revolucionário paulista, onde os combatentes do então Oitavo Batalhão de Infantaria

defenderam bravamente as divisas do Estado de Minas Gerais. Associa-se a formalidade do ato histórico,

a prudência requerida em uma situação de confronto, ambiente propício a heróis.

6.2.3 Branco
Equivale ao ideal de Paz Social com enfoque de ambiente seguro considerando como

indissociáveis aos problemas sociais e ambientais. Remete à tomada de decisões globais na esfera da
segurança pública, com ações que promovam mudanças sociais positivas na busca por um ideal de

ambiente seguro.

6.2.4 Cinza
Considera-se a sobriedade que norteia as ações dos policiais do Oitavo Batalhão, característica

ímpar dos servidores que buscam o aprimoramento profissional constante e por esta razão reduzem os

índices criminais periódicos da Unidade. Imortalizadas na grandeza da atitude do Coronel Fulgêncio.

7 QUANTO AO SUPORTE
O suporte que fixa à medalha a faixa é prateado e equivale ao valor histórico, mais que

cinquentenário da Unidade.

(a) RENAN SANTOS CHAVES, TEN CEL PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO

(a) HELBERT FIGUEIRÓ DE LOURDES, CORONEL PM
COMANDANTE-GERAL
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ANEXO “C” (RESOLUÇÃO Nº 4.594, DE 18 DE AGOSTO DE 2017)

ARTE DA MEDALHA, BARRETA E ROSETA, DA MEDALHA CINQUENTENÁRIA COMEMORATIVA
DO 8º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

(b) RENAN SANTOS CHAVES, TEN CEL PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO

(b) HELBERT FIGUEIRÓ DE LOURDES, CORONEL PM
COMANDANTE-GERAL
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ANEXO “D” (RESOLUÇÃO Nº 4.594, DE 18 DE AGOSTO DE 2017)

ESPEIFICAÇÕES DA ARTE DA MEDALHA, BARRETA E ROSETA, DA MEDALHA
CINQUENTENÁRIA COMEMORATIVA DO 8º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

(a) RENAN SANTOS CHAVES, TEN CEL PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO

(a) HELBERT FIGUEIRÓ DE LOURDES, CORONEL PM
COMANDANTE-GERAL
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ANEXO “E” (RESOLUÇÃO Nº 4.594, DE 18 DE AGOSTO DE 2017)

ARTE DO DIPLOMA DA MEDALHA CINQUENTENÁRIA COMEMORATIVA DO
8º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

(a) RENAN SANTOS CHAVES, TEN CEL PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO

(a) HELBERT FIGUEIRÓ DE LOURDES, CORONEL PM
COMANDANTE-GERAL
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