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1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de CÂNULAS DE
TRAQUEOSTOMIA TIPO SHILEY para assistência de pacientes que utilizam os serviços do
hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, diante da necessidade do suprimento de
estoque desses materiais, visando a manutenção dos atendimentos face ao aumento dos casos
de COVID-19, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.

 
 

Lote Item
Cod.
Item
SIAD

Quant. Unid. de
aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 666289 60 UNIDADE

CANULA DESCARTAVEL DE TRAQUEOSTOMIA SISTEMA MACHO-FÊMEA TIPO SHILEY C/
BALÃO Nº 06 (ADULTO); COM CUFF DE BAIXA PRESSAO, CILINDRICO, NAO FENESTRADA;
CANULA INTERNA COM CONECTOR TWIST-LOCK DE 15MM; PERMITE CONEXAO COM
EQUIPAMENTO AUXILIAR; TRANSLUCIDO; OBTURADOR MALEAVEL DE EXTREMIDADE
ARREDONDADA; CONFECCIONADA EM PVC RIGIDO, POREM MOLDAVEL PELA
TEMPERATURA CORPOREA; VALVULA PILOTO PARA INDICACAO PELO TATO A PRESSAO DO
CUFF; COM SUPORTE GIRATORIO DE PESCOCO (SENTIDO NORTE/SUL OU VERTICAL); COM
LINHA RADIO-PACA PARA UTILIZACAO POR ATE 30 DIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL
EMPAPEL GRAU CIRURGICO, COM TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE EREGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE.

2 1 669040 72 UNIDADE

CANULA DESCARTAVEL DE TRAQUEOSTOMIA SISTEMA MACHO-FÊMEA TIPO SHILEY C/
BALÃO Nº 08 (ADULTO); COM CUFF DE BAIXA PRESSAO, CILINDRICO, NAO FENESTRADA;
CANULA INTERNA COM CONECTOR TWIST-LOCK DE 15MM; PERMITE CONEXAO COM
EQUIPAMENTO AUXILIAR; TRANSLUCIDO; OBTURADOR MALEAVEL DE EXTREMIDADE
ARREDONDADA; CONFECCIONADA EM PVC RIGIDO, POREM MOLDAVEL PELA
TEMPERATURA CORPOREA; VALVULA PILOTO PARA INDICACAO PELO TATO A PRESSAO DO
CUFF; COM SUPORTE GIRATORIO DE PESCOCO (SENTIDO NORTE/SUL OU VERTICAL); COM
LINHA RADIO-PACA PARA UTILIZACAO POR ATE 30 DIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL
EMPAPEL GRAU CIRURGICO, COM TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE EREGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE.

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
Para o item descrito na tabela a entrega será feita em sua totalidade de forma ÚNICA, de
acordo com a autorização de fornecimento emitida.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
O planejamento nº 223/2020 de lavra da FHEMIG, que teve por objeto Registro de Preços para
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aquisição de Material Médico Hospitalar Respiratório 2020, possuía os materiais Cânulas
descartáveis para traqueostomia tipo Shiley nos tamanhos 6 e 8 , porém os materiais foram
fracassados no processo de aquisição, impossibilitando a compra por esse processo licitatório.
Neste planejamento 223/2020, a empresa Cirúrgica Fernandes apresentou proposta para
estes materiais com valor mais baixo, porém as amostras foram reprovadas uma vez que teve
parecer técnico para não aceitação dos itens ofertados. Assim, visando economia processual e
o resguardar o interesse público, não foi solicitada proposta comercial da empresa.

Em razão desse fato, tornou-se necessária a elaboração do processo de dispensa de licitação
para a aquisição de insumos ventilatórios denominados cânulas de traqueostomia tipo Shiley
com balão, para assistência de pacientes que utilizam os serviços do HPM, sendo o quantitativo
estimado para uma cobertura de 06 (SEIS) meses (22388850), considerando-se o maior
consumo do material durante o pico de atendimentos de COVID-19 no HPM.

Estes materiais estão relacionados diretamente à prestação de assistência ventilatória aos
pacientes do pronto atendimento, bloco cirúrgico, terapia intensiva, além dos setores de
internação em geral.

A aquisição de Cânulas de Traqueostomia destina-se ao suprimento do estoque e
abastecimento da Central de Abastecimento Farmacêutico do HPM, a qual atende ao Hospital
com estes materiais.

Trata-se de insumo imprescindível na assistência prestada ao paciente que evolui com
insuficiência respiratória, cujo consumo foi aumentado devido cenário epidemiológico atual, em
decorrência de complicações da COVID-19 e quadros sazonais de Síndromes
Respiratórias. Eles garantem o suporte ventilatório necessário aos pacientes com quadros de
complicações respiratória grave, seja por meio da intubação traqueal (Cânula de TQT).

A solicitação de compra emergencial se justifica para garantir os atendimentos aos pacientes
graves com a COVID-19, considerando a criticidade dos estoques no momento, e
indisponibilidade de aquisição imediata por Ata de Registro de Preço.

Todos os insumos presentes nesta solicitação estão inseridos em planejamento regular, porém
sem perspectiva de finalização em tempo hábil para o abastecimento do HPM. O risco de
desabastecimento neste momento pode causar danos assistenciais graves, uma vez que são
utilizados em procedimentos de urgência para manutenção da função respiratória do paciente.

Destacamos que já adquirimos esse item de material neste ano pela ARP 190/2019 – FHEMIG
e que não há outro planejamento para pronta aquisição destes.

Esclareço que durante o planejamento para aquisição dos materiais foi retirada a cânula de
shiley nº 10, pois foi adquirida mediante redistribuição de cota do RP 05/2020 da FHEMIG.

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E ESCOLHA DO FORNECEDOR
Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020 (22381580):

"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição."

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em
consideração a complementação realizada pela Lei 14.035/2020, que trouxe a seguinte
redação:

"Art 4º B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência.” 
 

A escolha do fornecedor será feita diante da exata correspondência da especificação do
material médico hospitalar contida neste Termo de Referência com a proposta comercial
ofertada, pela disponibilidade de entrega imediata do produto junto ao potencial fornecedor e
do preço de mercado que melhor atender ao interesse público. O material deve atender a
demanda da assistência, compreendendo-se que o macho, componente da cânula, dever ser
de fácil manuseio propiciando a retirada sem dificuldades. O lúmen deve ser compatível com o
tamanho da cânula, de forma que não prejudique a ventilação do paciente.

A aquisição em questão será realizada com fulcro do contido no Art. 4ºE, §1º, inciso VI, alínea
"e", da Lei 13.979/2020 (22381580), que aduz:

Art. 4º-E.  Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata esta Lei, será admitida a
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importância internacional de que trata esta Lei, será admitida a
apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.
(...)§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado
referidos no caput deste artigo conterá: 
(...)
VI – estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos
seguintes parâmetros:   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
a) Portal de Compras do Governo Federal;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
b) pesquisa publicada em mídia especializada;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
c) sites especializados ou de domínio amplo;   (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
d) contratações similares de outros entes públicos; ou   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;   (grifos nossos)

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Alvará sanitário expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária do Estado ou
Município, da sede do FORNECEDOR,  tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360 artigo
2º, Lei Estadual nº. 13317/99 artigo 85, com as alterações da Lei Estadual nº. 15102/04,
Decreto Federal nº. 79.094/77 artigo 2º e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98, com
prazo de validade em vigor.

4.2. Comprovação de registro do produto ou da notificação simplificada ou
da dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade
(dia/mês/ano), conforme definições da Lei Federal nº. 6.360/76, por meio de:

4.2.1. Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no
D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida
eletronicamente pelo sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária;

4.2.2. Estando o registro vencido, o fornecedor deverá apresentar cópia
autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada
de cópia do registro vencido, sendo que a não apresentação do registro ou do
protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado;

4.2.3. Cópia da Declaração de Notificação ou do Certificado de Dispensa de
Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária para os
itens em que essa documentação se aplique;

4.2.4. Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação
não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária;

4.3. Catálogo do produto com informações técnicas;

4.4. Proposta comercial;

4.4.1. As propostas comerciais do fornecedor deverão mencionar
explicitamente:

4.4.1.1. O preço unitário e global para cada item;

4.4.1.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

4.4.1.3. O número do registro do produto no Ministério de Saúde.

4.4.1.4. Descrição detalhada do produto, especialmente relativo à:
especificação técnica, composição, dimensões e aspectos de segurança e
utilização.

4.4.1.5. Nome do fabricante;

4.4.1.6. Apresentar preço unitário e total por item e por lote, sendo vedada
imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem
apenas um preço, bem como apresentem marca e modelo;

4.4.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da
quantidade exigida por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem
apenas parte do objeto;

4.4.1.8. Na proposta de cada fornecedor participante, deverão ser
informados elementos mínimos para identificação do produto ofertado, no
tocante a marca e o modelo, em campo próprio do Sistema;

4.4.1.9. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA;

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

4.4.1.11. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que
forem isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto Estadual n° 43.080, de 13
de dezembro de 2002, deverão informar na proposta os valores com e sem
ICMS;

4.4.1.12. A classificação das propostas e o julgamento dos preços serão
realizados a partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos
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ao ICMS;

4.4.1.13. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional
farão suas propostas conforme as disposições contidas no subitem 4.4.1.11.;

4.4.1.14. O disposto no subitem 4.4.1.11 não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
5.1. Prazo de Entrega:

5.1.1. O prazo máximo de entrega dos materiais será de até 5 (cinco) dias
corridos, ou prazo maior determinado pela CAF, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

5.2. Local e horário de entrega:
5.2.1. As entregas deverão ser agendadas pelo fornecedor pelo e-mail
cfarmrecebimento@gmail.com, enviando em anexo cópia da nota fiscal para fins de
conferência e adequação logística do setor de recebimento.

5.2.1.1. A Autorização de Fornecimento (AF) deverá ser entregue em sua
totalidade, não sendo permitido o parcelamento desta, a quantidade a ser
entregue deve ser exatamente a quantidade solicitada.

5.2.2. Os produtos deverão ser entregues no horário de 08:00 às 17:00 horas
de segunda à sexta-feira, no seguinte endereço, o qual deverá constar na Nota Fiscal
quando emitida: HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - Central de
Abastecimento Farmacêutico (CAF), localizado à Av Jequitinhonha, n° 700, Bairro
Vera Cruz - Belo Horizonte/MG - Telefone (31)2123-1640.

5.2.3. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras
informações exigidas de acordo com a legislação específica:

5.2.3.1. DADOS DO DESTINATÁRIO

a) Natureza da Operação – Vendas.

b) Inscrição Estadual – Isento.

c) Razão Social: Polícia Militar de Minas Gerais

d) CNPJ: 16.695.025.0001-97.

e) Endereço: Rod. Papa João Paulo II, nr 4143, 6o andar, Bairro Serra
Verde, Belo Horizonte MG, Cep 31.630-900.

5.2.3.2. DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

a) Campos “Base de Cálculo” e “Valor” do ICMS: Os fornecedores de
Minas Gerais deverão deixar os campos do ICMS em branco ou com “00”
e lançar os valores no campo “Dados Complementares”. (Resolução 3458
alterada pelas resoluções 3.674, e 4.019 de 04 de setembro de 2008 –
SEPLAG/SEF-MG);

b) Descrição dos produtos em total conformidade com a nota de empenho
(NE). A descrição deve ser exatamente como está na AF, incluindo nome
quantidade, valor unitário e valor total. Se o produto for descrito com o
nome de marca, colocar a descrição do empenho primeiro e a descrição
com o nome de marca entre parênteses;

c) Lote do produto;

d) Quantidade total conforme a AF: por exemplo, se a Unidade de
Fornecimento do produto no empenho estiver em unidades, pacotes ou
kits, deve ser obedecida e discriminada da mesma forma na nota fiscal;

e) Valor Unitário: Igual ao do empenho. No campo destinado ao valor
unitário dos produtos ou serviços, para cada mercadoria vendida ou
serviço prestado, o valor resultante, após a dedução do valor do ICMS
devido.

f) Valor total.

5.2.3.3. DADOS COMPLEMENTARES

a) Dados bancários do fornecedor;

b) Unidade Executora: 1250014 ;

c) Número e data do Empenho;

d) Produtos isentos de ICMS deverão trazer no corpo da NF o destaque
do decreto de isenção;

e) Fornecedor optante pelo Simples Nacional deverá constar esta
informação;

f) Os valores da operação/prestação com o valor do ICMS e o valor do
ICMS, vedado o seu lançamento nos campos “Base de Cálculo do ICMS”
e “Valor do ICMS” do documento fiscal;

g) Local da Entrega: Deve constar a expressão: “Entrega por ordem do
destinatário” e acrescentar o local onde será a entrega, conforme constar
na AF

 

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

6.2. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a
execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução
do objeto do período a que o pagamento se referir, se houver.

6.2.1. A administração receberá o DANF-e junto ao objeto e deverá realizar a
verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da
NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador” desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da autorização de uso da NF-e, mediante
consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o portal nacional DANF-e;

6.2.2. O pagamento da nota fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo
gestor;

6.2.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
contratada e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento, considerado válido pelo contratante.

6.3. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela central de atendimento aos fornecedores –
LIGMINAS – telefone 155 (para capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31)
3303- 7999 (para outras localidades e celular) ou ainda através da Seção de Orçamentos e
Finanças do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, Avenida do Contorno, 2787 - Belo
Horizonte / MG. Telefone: (31) 3071-5219.

 

7. DO CONTRATO:
7.1. O representante legal do fornecedor será convocado para firmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93. 

7.2. Este contrato terá vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a
qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
fundada na pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública
existentes no Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos
insumos tratados neste termo).

7.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses,
contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

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

 

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

8.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar  execução do objeto, como representante da Administração.

8.1.1. Será designado como Gestor/Fiscal do Contrato o Chefe da Central de
Abastecimento Farmacêutico - CAF, que será o responsável pelo acompanhamento
do contrato quanto aos aspectos administrativos, tratando de questões relativas ao
planejamento da contratação, aspectos econômicos, prorrogações, além de
promover as medidas necessárias à fiel execução das condições previstas no ato
convocatório e no instrumento de contrato, sendo também o responsável pela
fiscalização do cumprimento das disposições contratuais, tendo por parâmetro os
resultados previstos, visando à qualidade da prestação e adotando providências
necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

8.1.2.  A forma como se dará a substituição do Fiscal de contrato em caso de
férias, licenças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada função,
será regulado por meio de ato administrativo próprio.

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

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

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

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

8.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento da execução do objeto.

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor: 1251 10 302 037 2023 0001 339030 10 0 49 2

 

10. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
10.1. Da Contratada: 

10.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.

10.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

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

10.1.4. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se
verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo
máximo de 24  horas úteis.

10.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de recusar produto que não
esteja de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste
documento.

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

10.2. Da Contratante: 
10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

10.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

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

10.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

10.2.5. Solicitar  a substituição dos materiais em que se verificarem defeitos.

10.2.6. Conceder prazo de 24 horas úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

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

10.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº
8.666, de 1993, no Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.1.1. advertência por escrito;

11.1.2. multa de:

11.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

11.1.2.2. 20 % (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;

11.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

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

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

11.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4.

11.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
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11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

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

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

11.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou
a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

11.7. As sanções relacionadas nos itens 11.1.3 e 11.1.4 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

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

11.8.1. Retardarem a execução do objeto;

11.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

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

11.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

 

Responsável

JEFERSON FRANCISCO ALVES, 2° TEN PM QOE

N° 131.111-7

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Francisco Alves, 2º Tenente, em
21/12/2020, às 07:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 21/12/2020, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
23271264 e o código CRC 7E8B3DC1.
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