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EDITAL DE LICITAÇÃO

 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 85/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº 1250071 85/2021

 

Regime de Execução Indireta: Prestação de Serviços (sem dedicação
exclusiva de mão de obra)

 

Critério de Julgamento: menor preço
Modo de disputa: Aberto e fechado

 
 

 

Objeto: Prestação de serviços de tecnologia da informação, com fornecimento de
mão-de-obra especializada, de forma contínua. Esta mão de obra deverá estar
capacitada para o exercício das diversas atividades técnicas previstas neste Edital,
conforme suas respectivas qualificações profissionais, utilizando potencialmente as
seguintes tecnologias e habilidades, de acordo com o exigido pelos projetos e
processos de trabalho da Contratante.

RECIBO
 

A Empresa __________________________ CNPJ n°. ____________________,
retirou o Edital do Pregão acima referenciado e deseja ser

informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos
e impugnações pelo e-mail:

_________________________________________________________________________.
___________________________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E
REMETIDO A PMMG – CENTRO DE AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS -
TIC - SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PELO E-MAIL: csa-
licitacoes@pmmg.mg.gov.br.
Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.
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O Setor de Licitações do CSA-TIC/PMMG  não se responsabiliza por
comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou que prestar
informações incorretas no mesmo.
 
Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações
ou modificações do e-mail, sob pena de ser considerado válido o
encaminhamento direcionado ao e-mail declarado.

 
 
EDITAL

1. PREÂMBULO
2. DO OBJETO
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO

CONVOCATÓRIO
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6. DO CREDENCIAMENTO
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
9. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

10. DA PROVA DE CONCEITO
11. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
12. DOS RECURSOS
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14. DA CONTRATAÇÃO
15. DA SUBCONTRATAÇÃO
16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
17. DO PAGAMENTO
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19. ESCLARECIMENTOS E DISPOSIÇÕES GERAIS

 
ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II -  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ANEXO DE EDITAL  III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE CONTRATO

 

1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais,
representada pelo Centro de Tecnologia em Sistemas (CTS), torna pública a realização
de licitação na modalidade  pregão eletrônico do tipo menor preço, no modo de
disputa aberto e fechado, em sessão pública, por meio do
site www.compras.mg.gov.br, visando a Prestação de serviços de tecnologia da
informação, com fornecimento de mão-de-obra especializada, de forma contínua.
Essa mão de obra deverá estar capacitada para o exercício das diversas atividades
técnicas previstas neste termo, conforme suas respectivas qualificações
profissionais, utilizando potencialmente as seguintes tecnologias e habilidades, de
acordo com o exigido pelos projetos e processos de trabalho da Contratante, nos
termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°.
14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho
de 2020 .
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de 2020 .
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº.
47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, pela
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções
Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de
junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de
julho 2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho
de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele
constituem parte integrante e inseparável  para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro 130.210-8, Cap Célio Carlos
da Silva, designado pelo boletim interno nº 02 de 25 janeiro de 2021 – CSC-
PM/DAL e Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores: 128.945-3, Maj
Rodrigo Parreira Martins, 143.902-5, Cap Fabricio Campos Rogério, 126.658-4,
1º Ten André Luiz Soares Souza, 158.757-7, 2º Sgt Matheus Fiuza Pardini,
162.768-6, 3º Sgt Mariana da Silva Guedes e 174.271-7, Sd Kassia Caroline da
Silva, designados pelo boletim interno nº 3 de 08  de fevereiro de 2021 - CSC-
PM/DAL.
1.2. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro
indicado no item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro 122.705-7, 1º
Ten Lincoln Tolentino Martins, designado por meio Boletim interno nº 3 de 08  de
fevereiro de 2021 - CSC-PM/DAL.

1.2.1. A sessão de pregão terá início no dia 18 de novembro de 2021,
às 9(nove)horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e
durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília
- DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação
relativa ao certame.

1.3. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. DO OBJETO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2.1. Prestação de serviços de tecnologia da informação, com
fornecimento de mão-de-obra especializada, de forma contínua, por período de
12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses. Essa mão de
obra deverá estar capacitada para o exercício das diversas atividades técnicas
previstas neste termo, conforme suas respectivas qualificações profissionais,
utilizando potencialmente as seguintes tecnologias e habilidades, de acordo com
o exigido pelos projetos e processos de trabalho da Contratante
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I -
Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
2.3. Os serviços previstos nos Lotes 1 e 2 serão prestados: 

2.3.1. Local de trabalho primário: DIRETORIA DE TECNOLOGIA E
SISTEMAS - DTS e seus centros subordinados: CENTRO DE TECNOLOGIA
EM SISTEMAS – CTS, CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES -
CTT e ASSESSORIA TÉCNICA DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL -
ATSIDS, todos situados à Av. Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira –
BH/MG, CEP 30510-900, entrada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, podendo
os funcionários deslocarem-se pela RMBH para atendimento de demandas
diversas, porém pontuais, como reuniões, avaliações de sistemas e outras
que se fizerem necessárias.
2.3.2. Local de trabalho secundário: 

2.3.2.1. Quaisquer outras unidades da PMMG localizadas no
município de Belo Horizonte, conforme necessidade da Contratante;
2.3.2.2. Em quaisquer outras unidades da PMMG localizadas na
RMBH, até o limite de 25% do respectivo lote;

2.3.3. A alocação temporária ou definitiva de profissionais em locais
secundários de trabalho, até o limite supramencionado para a RMBH, não
deverá ensejar custos adicionais à Contratante.
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2.3.4. A critério da CONTRATANTE, a prestação de serviço poderá
ocorrer na modalidade presencial, remota (Home Office) ou mista.
2.3.5. A proposta englobará todas as despesas relativas ao objeto do
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, mão-de-
obra, encargos sociais, tributos, remunerações, seguros, plano de saúde,
alimentação, transporte, despesas fiscais e financeiras, administração, lucro
e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação.

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

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de
impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no site
http://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail csa-
licitacoes@pmmg.mg.gov.br, com copia para csatic.pmmg@gmail.com,
observado o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar ao CSA-TIC a indisponibilidade do sistema.

3.2. O pedido de esclarecimento ou registro de impugnação pode ser
feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo
próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone e e-mail).
3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e
documentações pertinentes as solicitações.
3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser
mais alteradas, ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá
um e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para
“concluída”.

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração
e os licitantes.
3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não
fundamentadas não serão analisadas e serão arquivadas pela autoridade
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competente.
3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item,
acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras
do certame.
3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia
do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam
e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.
4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26
de junho de 2018 se dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326,
de 24 de julho de 2006;
4.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do
art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;
4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar coma
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.5. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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4.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 5.6.1, que,
para fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que
trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo
15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui
restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a
formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais
requisitos de habilitação, conforme determina o inciso XIII do art. 9º da
Lei Estadual nº 14.167/2002.

4.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá
anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes
declarações constantes do anexo III do Edital:

4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2. que está ciente e das condições contidas no Edital e seus
anexos;
4.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;
4.7.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-
se, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores , no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um
representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o
representante receberá uma senha eletrônica de acesso.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo
de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer
transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização
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das transações, sob pena da aplicação de penalidades.
5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br,com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3
que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual
nº.47.437, de 2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de
6 de julho de 2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do
seu credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no
Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento
anterior ao cadastramento da proposta comercial.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de
beneficiário até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará
jus aos benefícios listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação
de habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload,
separadamente em campos próprios.

6.1.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os
documentos de habilitação deverão ser assinados eletronicamente.

6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o
Portal de Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas
Gerais, de acesso gratuito, disponível em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação
à utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser
encaminhadas para o e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização da
assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis,
admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis
de apuração civil, penal e administrativa.

6.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos
documentos de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão
Eletrônico - Decreto nº 48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio
no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
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nº 123/2006.
6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10. O prazo de validade da proposta será de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
Edital e seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o
upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II -
Proposta Comercial.

7.1.1. Valor unitário e total do item
7.1.2. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial
contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referência.
7.1.3. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta
inicial constante de folder, catálogo, ficha para os referidos itens/lotes
[inserir itens/lotes].
7.1.4. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3. 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.

7.3.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários do itens envolvidos em cada lote do presente
certame.

7.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão
informar na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os
valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.

7.4.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas
enviadas, pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao
preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta
SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução
conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.
7.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento
dos preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a
partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional
farão suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1.
e 7.4.2.
7.4.4. O disposto nos subitens 7.4.1. e 7.4.2 não se aplica aos
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contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 8.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar a opção por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor,
deverá enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a
negociação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores
finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta,
além do preço resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS.
7.4.7. A proposta englobará todas as despesas relativas ao objeto do
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, mão-de-
obra, encargos sociais, tributos, remunerações, seguros, plano de saúde,
despesas fiscais e financeiras, administração, lucro e quaisquer outras
necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação.

7.4.7.1.  A empresa deverá formular sua proposta de forma
responsável e consciente, atenta a todos os encargos a que sua
atividade empresarial está sujeita, notadamente as de natureza
comercial, trabalhista e tributária, não lhe sendo lícito pleitear qualquer
acréscimo ou alteração de valor(es) fora dos prazos e hipóteses
expressamente previstas em lei (“strictu sensu”).

7.4.8. Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de
habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico.
7.4.9. O preço ofertado deverá ser apresentado numericamente e por
extenso, em moeda corrente nacional, em algarismos de duas casas
decimais após a vírgula. Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o
valor total, prevalecerá o unitário, com a respectiva correção do valor total.
Caso a divergência ocorra entre os algarismos e o valor por extenso,
prevalecerá o valor por extenso.
7.4.10. Os valores dos salários constantes do Anexo II – Planilha
Totalizadora de Custos e Formação de Preços deste Edital serão os mínimos
exigidos pelo Centro de Tecnologia em Sistemas.
7.4.11. Os encargos sociais computados na proposta apresentada
deverão ser de no máximo 76,45% (setenta e seis vírgula quarenta e cinco
por cento).
7.4.12. Em conformidade com o disposto no Acórdão do Tribunal de
Contas da União (TCU) nº 2251/2007 – Plenário, não mais devem constar
das planilhas de custos parcelas com os tributos IRPJ e CSLL.
7.4.13. As propostas não poderão impor condições ou conter opções,
somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas um preço para
cada lote do objeto desta licitação.

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por
meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise
prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não
exime a Administração da verificação de sua conformidade com todas as
especificações contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de
aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada
lote.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes,
bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo
vedada a identificação do fornecedor.
8.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo total e unitário do item.
8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 5 % (cinco por cento), para o
lote único.
8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.9. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente
determinado, de até dez minutos, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
8.10. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

8.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas
acima, poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

8.11. Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará
os lances conforme sua vantajosidade.

8.11.1. Na ausência de lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada,
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
8.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
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competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.18. Do empate ficto

8.18.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, será efetivada a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 47.437/2018.
8.18.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
8.18.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito
de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
8.18.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.18.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

8.19. Do empate real
8.19.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
8.19.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério
de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços
prestados:

8.19.2.1. no país;
8.19.2.2. por empresas brasileiras;
8.19.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
8.19.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.19.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

8.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante
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que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.20.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 2 horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

8.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.
8.22. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.22.1. O critério de julgamento será o de menor lance por lote,
apurado de acordo com o ANEXO DE EDITAL II - Proposta Comercial.
8.22.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 48.012/2020.

8.22.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os fins aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas
neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou
apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.22.2.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.22.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do
§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
8.22.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a
30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o
mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a
sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.22.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.22.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
8.22.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.22.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.
8.22.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo
Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
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serviço ofertado, bem como as planilhas de custo readequadas com o
valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.

8.22.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.22.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.22.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.

8.22.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
8.22.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para
a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço
global nem dos unitários.

9. DA PROVA DE CONCEITO
9.1. Não haverá apresentação de amostras no presente certame.

10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b)CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
d)Consulta da Empresa Vencedora, junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sobre a
existência de vedações em contratações (Conforme previsão contida
no art. 44, da Portaria Interministerial nº 424/2016 e suas alterações);
e) Consulta a(s) empresa(s) licitantes(s)/vencedora(s) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
f) Consulta a(s) empresa(s) licitantes(s)/vencedora(s) no Cadastro
Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inexigibilidade (CNI/CNJ) (inciso III do art. 44 da PI 464/2016.

10.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

10.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.1.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
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10.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente
à sua inabilitação.

10.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº
47.524/2018.

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam
entre a data de envio da documentação concomitante ao cadastro da
proposta e o momento da verificação da habilitação, deverá ser
solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentação
atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será
exigida se houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6. Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

10.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de
Declarações. 

10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
ao(s) responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à
Administração Pública.

10.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
10.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
10.7.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
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Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
10.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
10.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;

10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;
10.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
10.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

10.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser
emitida pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.

10.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
10.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de
2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei  nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá
ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei.

10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
10.9.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que deverão ser
apresentados por todos os licitantes independentemente do tipo de
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios,comprovando que a licitante possui boa situação financeira,
avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC).

10.9.2.1. Serão aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:

10.9.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76
(Sociedade Anônima):
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10.9.2.1.1.1.Publicadas em Diário Oficial; ou
10.9.2.1.1.2.Publicados em jornal; ou
10.9.2.1.1.3.Por cópia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

10.9.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):
10.9.2.1.2.1.Por cópia do Livro Diário, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento; ou
10.9.2.1.2.2.Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

10.9.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar Federal nº 123/06 (Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:

10.9.2.1.3.1.Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

10.9.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando
forem próprios, deverão ser assinados pelo representante legal
do licitante e pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão
de Imprensa Oficial, deverão permitir a identificação do veículo e
da data de sua publicação e conter o nome do contador e o
número de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.

10.9.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD
para os fins previstos no item 10.9.2 do edital.
10.9.4. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período da existência da sociedade.
10.9.5. A composição da boa situação financeira da empresa será
verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue,
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez  Corrente (LC), maiores
ou iguais a 1 (um) extraídos das seguintes fórmulas:

 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

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

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

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

Passivo Circulante

 

10.9.6. Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um
dos índices mencionados no ITEM 10.9.5, valor maior ou igual ao valor do
índice previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a
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existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do
valor estimado da contratação.

10.9.6.1. Para fins do cumprimento do item 10.9.6 o valor estimado
da contratação será considerado equivalente ao valor total da proposta
do fornecedor.

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantitativo e prazos com o
objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado
de capacidade técnico-operacional  anterior, fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado,  que comprove ter o licitante executado ou
venha executando prestação de serviços na área técnica objeto da licitação
ou correlato.

10.10.1.1. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional
deverão se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificada no contrato social
vigente, conforme item 10.3, alínea “b” do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
10.10.1.2. Esta Administração define que será considerado o
atestado de capacidade técnica que represente pelo menos 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo de profissionais da parcela de
maior relevância do lote no qual o licitante irá participar, por um
período mínimo de 2 (dois) anos, dos quais ao menos 12 meses devem
ser consecutivos, desde que compatível com os perfis técnicos e com
as tecnologias abaixo indicadas e que durante a vigência do contrato
não tenha ocorrido rescisão motivada por descumprimento de
cláusulas por parte da Licitante.
10.10.1.3. Para o lote 01, considera-se com sendo a parcela maior
relevância a alocação dos seguintes perfis técnicos,
independentemente do grau (pleno, sênior, master):

1. Arquiteto de software
2. Analista de sistemas
3. Desenvolvedor

§1º - Considerando a ausência de padronização de nomes das
profissões no mercado de TI, será admitida nomenclatura diversa
da acima estabelecida desde que os profissionais tenham
exercido funções essencialmente semelhantes.

§2º No caso dos arquitetos, por questões de arredondamento, o atestado
de capacidade técnica deverá comprovar a alocação de pelo menos 02
(dois) profissionais.

10.10.1.4. Para o lote 02, considera-se com sendo a parcela maior
relevância a alocação dos seguintes perfis técnicos: 

1. Engenheiro de Telecomunicações
2. Técnico em eletrônica
3. Administrador de rede

Parágrafo único - Considerando a ausência de padronização de nomes
das profissões no mercado de TI, será admitida nomenclatura diversa
da acima estabelecida desde que os profissionais tenham exercido
funções essencialmente semelhantes.
10.10.1.5. Para fins de compatibilidade de características de serviços
e tecnologias relativamente ao lote 01, exige-se que a licitante
demonstre a prestação dos seguintes serviços:

1. Desenvolvimento, manutenção e suporte a sistemas
envolvendo PHP, Python,  JavaScript, Angular, JAVA e 
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JSF;
2. Desenvolvimento nas linguagens PL-SQL e T-SQL
3. Desenvolvimento e manutenção de aplicativos mobile

para iOS e Android (ou Flutter);
4. Análise, modelagem e administração de banco de

dados mySQL, MongoDB,   Redis,  SQL Server,
Oracle,  e PostgreSQL;

5. Experiência em processos de engenharia de software
utilizando metodologias tradicionais ou ágeis com uso
de ferramenta de qualidade de software;

6. Experiência em ferramentas para controle de
versionamento;

7. Análise, desenvolvimento e integração de ambientes
envolvendo SQL Server, Oracle, MongoDB, jBoss,
TomCat, Nginx, Python, Java, PHP, Linux e Windows;

10.10.2. Os atestados deverão conter:
10.10.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
10.10.2.2. Local e data de emissão.
10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do
responsável pela veracidade das informações.
10.10.2.4. Período da execução da atividade.

10.10.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item
10.10.1, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com
as características do objeto da licitação.

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

10.11. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
10.11.1. Não será permitida a participação de consórcios.
 

10.12. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
10.12.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, por meio
de documento descritivo técnico devidamente timbrado por esta, política de
atendimento que demonstre o cumprimento de quesitos fundamentais
definidos pela biblioteca ITIL, considerando pelo menos os seguintes
processos:

a) Desenho – Gerenciamento do Nível de Serviço;
b) Desenho – Gerenciamento da Disponibilidade;
c) Desenho – Gerenciamento da Capacidade;
d) Desenho – Gerenciamento de Segurança da Informação;
e) Desenho – Gerenciamento da Continuidade de Serviço;
f) Transição para Produção – Gerenciamento de Mudança;
g) Transição para Produção – Gerenciamento da Configuração e
de Ativo de Serviço;
h) Operação – Gerenciamento de Evento;
i) Operação – Gerenciamento de Incidentes;
j) Operação – Gerenciamento de Requisição;

10.12.2. No momento da assinatura do contrato, sob pena de
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caracterizar descumprimento total de obrigação assumida, para execução
do objeto descrito no Lote 01, a empresa adjudicada deverá possuir e
demonstrar:

registro válido no site do CMMI Institute
(https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx) de avaliação
oficial (SCAMPI A) no Nível 2 ou superior do CMMI for
Development (CMMI-DEV) ou no site da SOFTEX
(http://www.softex.br/mpsbr) de avaliação oficial no Nível C
ou superior do MPS para Software;
registro válido no site do CMMI Institute
(https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx) de avaliação
oficial (SCAMPI A) no Nível 2 ou superior do CMMI for
Services (CMMI-SVC) ou no site da SOFTEX
(http://www.softex.br/mpsbr) de avaliação oficial no Nível G
ou superior do MPS para serviço.

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

10.12.3.1. Serão analisados no CRC somente os documentos
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

10.12.4. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados
no momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal
de Compras http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.

10.12.4.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a
verificação de informações e o fornecimento de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais
documentos ser juntados ao processo. A Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o
licitante será inabilitado.

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

10.12.5.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,
todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.12.5.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.12.5.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome
da matriz;
10.12.5.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica
ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

10.12.6. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
às punições legais cabíveis.
10.12.7. Aos beneficiários listados no item 5.3 será concedido prazo de
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista,
contado a partir da divulgação da análise dos documentos de habilitação do

PADRÃO - Edital Pregão de Serviço PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 36784487         SEI 1250.01.0008350/2021-22 / pg. 19

http://www.softex.br/mpsbr
http://www.compras.mg.gov.br/


licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art.
6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

10.12.7.1. A não regularização da documentação deste item implicará
a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
10.12.7.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneficiário regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico
e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horário informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do
lote em referência.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o participante do
certame terá até 10 (dez) minutos para manifestar, imediata e motivadamente,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de
recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do
pregão, para apresentação das razões de recurso, ficando os demais
participantes, desde logo intimados, sem necessidade de publicação, a
apresentarem contrarrazões em igual número de dias, contados do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica,
devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou
contrarrazões, se houver, será efetuada mediante documento
protocolizado junto a Seção de Licitações e Contratos do CSA-TIC – Centro
de Aquisições e Suprimentos - TIC da PMMG, situado na Av. Amazonas,
6.455, bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG, CEP 30.510-900, entrada pelo
5º Batalhão da Policia Militar. a/c do PREGOEIRO, de segunda a sexta no
horário de 09h00min (nove horas) às 17h00min (dezessete horas), exceto
na quarta-feira em que o horário será de 09h00min (nove horas) às
13h00min (treze horas), em envelopes separados, lacrados, rubricados,
marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante
e do processo licitatório (nº. do processo e lote), observados os prazos
previstos no item 11.1.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,
disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o
objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
14. DA CONTRATAÇÃO

14.1. Encerrado o processo licitatório, a contratação será formalizada por
instrumentos hábeis, tais como termo de contrato, ordem de serviço, ou
documento equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o
documento, de acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda,
obedecidas as disposições pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013  do Decreto 48.012, de 22 de julho de 2020.
14.2. O adjudicatário, para a assinatura do contrato, deverá comprovar a
manutenção das condições demonstradas para sua habilitação; 11.2 – O
representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da convocação, via fax ou correio
eletrônico, para tal.

14.2.1. É facultado à Administração, quando o convocado não aceitar
ou retirar o termo de contrato, ordem de serviço, ou documento
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados  de conformidade com o ato convocatório,
ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

14.3. O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a
proposta vencedora deverá aceitar ou retirar o termo de contrato, ordem de
serviço, ou documento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-
mail, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações
legais, conforme disposto no art. 48, § 2º do Decreto Estadual nº 48.012/ 2020.
14.4. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para aceitar ou retirar
o termo de contrato, ordem de serviço, ou documento equivalente, decorrentes
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do
prazo para tal e devidamente fundamentada.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado.

16.  DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
16.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo
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A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de
prestação de garantia, no valor de                       R$ ........................ (...............),
correspondente ao percentual de 3% (três por cento) do valor do contrato, cabendo-
lhe optar dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.
16.2. O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir
imperfeições na execução do Contrato ou para reparar danos decorrentes de ação
ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu, ou, ainda, para aplicação de
multas, após esgotado o prazo recursal.
16.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação,
ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais
represente 3% (cinco por cento) do valor do Contrato, a CONTRATADA se obriga a
restabelecer o valor real da garantia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas,
a contar da data em que para tanto for notificado pela CONTRATANTE.
16.4. O valor da garantia será retido integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, ou de reparação por
perdas e danos, sem prejuízo das sanções cabíveis.
16.5. O valor da garantia será liberado pela CONTRATANTE, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a partir do término do Contrato, se cumpridas todas as obrigações
devidas pela CONTRATADA, inclusive recolhimento de multas e satisfação de
prejuízos que tenham sido causados ao CONTRATANTE na execução do objeto deste
Contrato.
17. DO PAGAMENTO

17.1. A despesa com a execução do objeto deste edital correrá à conta de
créditos orçamentários, no exercício vigente e nos exercícios futuros.
17.2. As despesas para o exercício seguinte, e em caso de prorrogação
deste termo contratual, correrão à conta da dotação orçamentária abaixo,
consignadas nos respectivos orçamentos – programa:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1251 06 181 34 2032 0001 339040 2 0 10 1
1251 06 181 34 4057 0001 339040 2 0 73 1
1251 10 302 37 2023 0001 339040 2 0 49 2
1251 06 181 34 4048 0001 339040 2 1 10 1

17.3. O processo de liquidação da despesa decorrerá da verificação da
efetiva prestação dos serviços, tomada por prazo de execução, o que dará o
direito à LICITANTE VENCEDORA de receber seu pagamento, mediante a
apresentação de títulos e documentos comprobatórios do referido crédito,
vedada qualquer antecipação de pagamentos ou inclusão de serviços não
previstos.
17.4. Para liquidação e pagamento correspondente à despesa, a LICITANTE
VENCEDORA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura discriminada,
impreterivelmente até o dia 10 do mês subsequente ao do serviço prestado,
acompanhada dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
decorrentes deste contrato.

17.4.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria LICITANTE
VENCEDORA, em 02 (duas) vias, obrigatoriamente, com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, nas
propostas e no próprio instrumento de contrato, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da
matriz.
17.4.2. Os dados abaixo deverão ser constados quando da emissão da
Nota Fiscal:
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DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
RAZÃO SOCIAL: PMMG - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS
CNPJ: 16.695.025/0001-97
INSC. ESTADUAL: Isenta
ENDEREÇO: Avenida Amazonas, nº 6.455, Gameleira,CEP: 30.510-900
CIDADE: Belo Horizonte/MG
TELEFONE: (31) 2123 – 1103
OBS.: DEVERÁ AINDA SER INFORMADO NO CORPO DA NOTA FISCAL: - dados bancários
para pagamento (conta, agência e banco);
- unidade Executora 1250070-CTS, nº e ano do Empenho;
- se Simples Nacional ou não;

17.4.3. A nota fiscal/fatura será emitida pela LICITANTE VENCEDORA em
inteira conformidade com as exigências contratuais e legais, especialmente as de
natureza fiscal, acrescidas das seguintes informações:

a)   indicação do objeto do contrato;
b) indicação do número do contrato;
c)  indicação, clara e precisa, dos serviços prestados e o mês de
competência; 
d)destaque, conforme regulação específica, da base de cálculo,
alíquota e valor das retenções incidentes - ISSQN, INSS, e outros, se
houver.

17.4.4. O pagamento da prestação de serviços somente ocorrerá após o
recebimento definitivo com o aceite pela CPARM após relatório do Preposto de
cada lote, constatando que o serviço foi executado em conformidade com as
especificações deste certame e mediante a prévia comprovação do pagamento
dos salários e benefícios dos profissionais alocados pela LICITANTE VENCEDORA
e dos respectivos encargos sociais do mês de competência.

17.5. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento à CONTRATADA após
apresentação de Nota Fiscal juntamente com a CND do INSS e CRF do FGTS, vigentes
na data do pagamento, revestidas das formalidades legais e embasada na Ordem
para início dos trabalhos, para empenho, liquidação e pagamento, além dos
documentos abaixo:

17.5.1. Cópia da Guia da Previdência Social – GPS, referente ao mês da
execução da prestação dos serviços, devidamente quitada;
17.5.2. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência
Social (GFIP), referente ao mês da execução da prestação dos serviços,
devidamente quitada.

17.6. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado pelo CTS em até 30
(trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente atestada pela
CPARM e acompanhada dos demais documentos comprobatórios. O pagamento será
efetuado através da Seção de Orçamentos e Finanças – SOFI, em moeda nacional,
por meio de ordem bancária.

17.6.1. Quando da efetivação do pagamento da nota fiscal/fatura serão
deduzidos os valores correspondentes à retenção na fonte de tributos e
contribuições de qualquer esfera de governo (federal, estadual/distrital ou
municipal), na forma e modo determinado pelo ordenamento jurídico aplicável.
17.7. Na hipótese de isenção de algum dos Encargos Sociais Básicos e/ou
Tributos, a LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar documentos
comprobatórios, deduzindo este percentual dos Grupos correspondentes.
17.8. No caso de isenção ainda não transitada em julgado, o valor será
depositado em juízo até o término do contrato ou decisão terminativa.
17.9. A devolução de nota fiscal/fatura não aprovada pelo CTS, em
hipótese alguma, servirá de pretexto para que a LICITANTE VENCEDORA
suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido a
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seus profissionais ou fornecedores.
17.10. Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do
Contratante, a Contratada terá direito à multa moratória no valor de 2%, mais
juros de mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento,
calculado sobre o valor em atraso até o efetivo pagamento, mediante
apresentação de requerimento formal e fundamentado, devidamente instruído
com planilha detalhada de cálculos.
17.11. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por
parte de empresa contratada (p.ex., alterações, correções, substituições de
serviços, equipamentos ou documentos), o curso do prazo para pagamento será
interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que todas as
providências forem cumpridas, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer
encargos, inclusive multa e juros .
17.12. Caso a CONTRATADA entregue fatura e/ou Nota Fiscal de serviços
prestados após ultrapassado o prazo previsto no item 17.4, suportará todos os
ônus decorrentes deste atraso, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer
encargos, inclusive multa e juros, sem prejuízo para aplicação das sanções
administrativas previstas em lei e no contrato. Salvo quando decorrer de culpa
exclusiva do erário.
17.13. No caso de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a LICITANTE
VENCEDORA deverá enviá-la para o e-mail cts-faturas@pmmg.mg.gov.br até o
dia 10 do mês subsequente ao do serviço prestado, acompanhada dos
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações decorrentes deste
processo licitatório.
17.14. Nenhum outro pagamento será devido pela CONTRATANTE à
CONTRATADA, seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo
que a CONTRATADA é a única responsável pelo cumprimento de todas as
obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução dos
serviços.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações,
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002
e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e no do Decreto
48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;
18.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31
de janeiro de 2002.
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18.5. 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.

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

18.6. 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.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8. 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:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. 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;

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
18.10. Os contratantes ou adjudicatários serão notificadas dos
atos que forem praticados nos processos de aplicação de penalidades
sucessivamente por:

18.10.1. Endereço eletrônico dos representantes credenciados
ou do fornecedor cadastrado, com aviso de recebimento,
conforme o art. 7°, parágrafo 2°, do Decreto no 46.668/2014;

18.10.1.1. Os adjudicatários informarão no ato da assinatura do
contrato, 04 (quatro) endereços eletrônicos(e-mail), no máximo, para
os quais devem ser enviadas as notificações de comunicação;
18.10.1.2. Enviadas as notificações para os endereços informados,
as empresas ficam obrigadas a declararem o seu recebimento, em
resposta à mensagem de notificação, no prazo máximo de dois dias
úteis;

18.10.2. Notificação expedida pelo SEI - Sistema Eletrônico
Integrado, a qual será enviada para o contratado ou adjudicatário
cadastrado, para que constitua sua assinatura eletrônica ao
termo;

18.10.2.1. Após 05 (cinco) dias úteis de envio do termo de
notificação, conforme registro de movimentação processual do SEI,
caso não tenha sido exarada a assinatura mencionada no item 8.13 ou
não tenha havido manifestação de resposta, a empresa será
considerada notificada para todos os efeitos decorrentes da conclusão
do procedimento de aplicação de penalidades;

18.10.3. Pelo correio, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento;
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18.10.3.1. Será considerada válida a notificação enviada pelo correio,
cujo recebimento tenha sido efetuado por funcionário da pessoa física
ou jurídica contratante;

18.10.4. Por meio de ofício, entregue mediante recibo, que
poderá ser assinado pelo sócio-proprietário, representante legal
ou funcionário do contratado ou adjudicatário;
18.10.5. Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais - DOMG -, caso o fornecedor se encontre em lugar
ignorado ou inacessível, depois de exauridas as possibilidades
descritas nos incisos anteriores.

19. ESCLARECIMENTOS E DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase
do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com
o Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7. A exigência do percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens de maior relevância do serviço está em consonância com
o Acórdão TCU 1.636/2007-Plenário e justifica-se pela necessidade de assegurar
que a licitante tenha efetiva capacidade de prestar os serviços considerando a
complexidade da infraestrutura da CONTRATANTE, nos termos do inciso II, art.
30 da Lei nº 8.666/1993.
19.8. A exigência de 12 (doze) meses consecutivos para os quantitativos
ora exigidos visa evitar que o somatório de atestados acumulados durante longo
período atinja o quantitativo exigido sem, no entanto, comprovar a efetiva
capacidade logística e operacional da licitante de execução do objeto, aceita como
legítima pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos TCU 2.048/2006-Plenário e
1.287/2008-Plenário);
19.9. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 2 (dois) anos
na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 2 (dois) anos serem ininterruptos,
conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
19.10. Para fins de habilitação, não serão considerados os atestados de
empresas subsidiárias, controladas, coligadas, pertencentes ao mesmo grupo
econômico, com pelo menos um sócio em comum ou com algum vínculo
comercial entre si e que estejam participando do certame.
19.11.  Tendo em vista que a unidade a ser adotada para tal contratação
será “Perfis Técnicos", não serão aceitos atestados em pontos de função, uma
vez que não é possível vincular a métrica de tamanho funcional (ponto de
função) com a de esforço (homem-hora), nos termos dos acórdãos do TCU
1.125/2009 e 1.274/2010.
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19.12.  Com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas na interpretação do
conteúdo de documentos de capacidade técnica, o CONTRATANTE poderá, entre
outros, também usar os seguintes mecanismos:

a) Diligência às fontes de informação;
b) Inspeção “in loco” para caracterização das evidências de
capacidade;
c) Requerimento de acesso aos contratos referidos em atestado
ou aos seus artefatos;

19.13. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
19.14. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
19.15. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 04/11/2021, às 12:37, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 04/11/2021, às 13:48, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 04/11/2021, às 15:19, 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 36784487 e o código CRC 4E32CCD5.

Referência: Processo nº 1250.01.0008350/2021-22 SEI nº 36784487
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO SOLICITANTE
NÚMERO DA
UNIDADE DE
COMPRAS

20/10/2021 POLICIA MILITAR DE
MINAS GERAIS 1250

1250071
85/2021

 
RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO

TÉCNICA
SUPERINTENDÊNCIA

OU DIRETORIA

Nome: André Luiz Soares Souza
E-
mail:ctsdesenvolvimento@pmmg.mg.gov.br;
Ramal para contato:

CTS/DTS

 

1. OBJETO:
1.1. Prestação de serviços de tecnologia da informação, com fornecimento de
mão-de-obra especializada, de forma contínua, por período de 12 (doze) meses
prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses. Essa mão de obra deverá estar
capacitada para o exercício das diversas atividades técnicas previstas neste termo,
conforme suas respectivas qualificações profissionais, utilizando potencialmente as
seguintes tecnologias e habilidades, de acordo com o exigido pelos projetos e
processos de trabalho da Contratante:

Grupo 1 - Bancos de dados relacionais
SQLServer, MySQl, Oracle, PostgreSQL, SQLite, DB2.
 
Grupo 2- Bancos de dados não-relacionais
MongoDB, Cassandra, Hbase, Redis, Riak, Neo4j, CouchDB,
Memcached, indexador Elasticsearch.
 
Grupo 3 - Arquitetura de Big Data:
Arquitetura de bancos de dados: SQL e noSQL; ecossistema
Hadoop: Apache Hive, Apache Pig, Apache Spark, Apache Kafka,
Apache Airflow; implementação de Datawarehouses/Datamarts
com Data Integration, processos de ETLs, Data modelling, Big
Data Analytics, Scala, Matlab, SAS (Statistical Analysis System);
linguagens:  Python, R, Java, Ruby, C ++, Perl.
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Grupo 4 – Linguagens back-end
Java, Javascript, Typescript, PHP, C, C++, C#, Asp, Asp.net,
Ruby, Python, NodeJS.
 
Grupo 5 – Linguagens front-end
Javascript, Typescript, CSS, SCSS, Angular, NodeJS, Jquery,
Vue.js, React.
 
Grupo 6 -  Linguagens mobile
Flutter, Android, IOS, Android, Swift, Objective C, Cordova,
PhoneGap, Xamarin, React Native, Ionic, Kotlin.
 
Grupo 7 - Business intelligence
Microsoft Power BI, Open Project e outras ferramentas de
classificação e análise estatística de dados.
 
Grupo  8 - Sistemas operacionais
Linux (incluindo Debian), Windows e OS X.
 
Grupo 9 - Servidores de aplicação
Jboss, Tomcat, Node.js, Nginx, WebLogic, Websphere, Apache,
Django.
 
Grupo 10 - Tecnologias de gestão de arquitetura
Automação e orquestração de operações de containers: Docker,
Swarm, Kubernetes e Rancher e equivalentes na AWS, Azure e
Google GCP; automação de deploy: Jenkins; controle de
versionamento: Git, Github e SVN; gerenciamento de
configuração e automação: Chef, Puppet, Salt.
 
Grupo 11 - Tecnologias  e habilidades de gestão e
segurança de infraestrutura
Linux: Red Hat Enterprise e Debian além de ferramentas como
IPtables, shellscript e outras; serviços e sistemas Microsoft:
Active Directory e Windows Server em todas as suas versões;
S.O. BSD (Mínimo FreeBSD, NetBSD, OpenBSD); Servidores de
Aplicações (Apache, Jboss, Tomcat, IIS);  Servidores de E-mail
(Postfix, Qmail, Microsoft Exchange, Zimbra); firewall (Iptables,
PFSense, Sonicwall); administração de servidores de BD (Mysql,
MS-SQL, Postgresql e outros) e sistemas de arquivos; protocolos
de roteamento: OSPF, MPLS, IGRP, EIGRP, BGP e outros; SAN
(storage area network); filtro de conteúdo web gateway: McAfee;
protocolos: TCP/IP, SNMP, SNMPv2 (em ferramentas como
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Zabbix, Nagios, PRTG), spanning tree; VPN (Virtual Private
Network); DNS (Domain name Server); zonas desmilitarizadas
(DMZ); instalação, configuração e integração de ativos de
datacenter como: storages, servidores, switches (configuração
de VLANs, ACLs e outros) e servidores virtuais em Windows,
Linux e FreeBSD; monitoramento: Zabbix e Prometheus;
gerência de gráficos: Grafana; gestão de logs: Graylog.
 
Grupo 12 -  Tecnologias de virtualização em larga escala
e cloud computing
VMWare, Hiper-V, hiperconvergência ( Hyper Converged
Infrastructure - HCI), XEN, Rhev, KVM. Cloud computing: Azure,
AWS e Google GCP.
 
Grupo 13 - Tecnologias e habilidades de administração de
redes nível básico
Topologia e gerenciamento de rede física e lógica: servidores de
autenticação, DNS Active Directory (AD), LDAP, DHCP, VLAN,
gestão básica de firewalls, comandos básicos: ping, traceroute,
NMAP, NSLOOKUP, telnet, SSH; instalação, configuração e
manutenção dos sistemas operacionais Windows e Linux;
servidores: Windows e Linux Debian; comunicação de dados e
serviços de rede; domínios; protocolos DHCP, TCP/IP, SNMP e
SNMP v2 (plataformas Zabbix, Nagios, PRTG), VOIP; ferramentas
SAMBA (SMB/CIFS); configuração e gerenciamento básico de
VPN; monitoramento de tráfego em redes de computadores e
filtro de conteúdo (web gateway como McAfee); Internet;
intranet; redes wireless baseadas em padrões 802.11
(conhecimento em equipamentos de fabricantes Ruckus e
Intelbras); servidor de email Zimbra; soluções comuns de
virtualização (virtualbox e proxmox).
 
Grupo 14 - Tecnologias e habilidades de administração de
redes nível avançado
Além das tecnologias e habilidades do Grupo 13: gestão
avançada de firewalls com diagnóstico e mitigação de riscos de
segurança da informação (PFSens e iptables); proxy; prevenção
e detecção de de intrusão (IPS/IDS); gerência de redes WAN
(SDWAN, LPCD, link aggregation, P2P e outros) implementadas
por fibras ópticas, radioenlace e radiocomunicação em geral;
configuração de switches e roteadores L2 e L3; protocolos de
rede e roteamento L2 e L3: OSPF, IGRP, EIGRP, BGP, MPLS;
conhecimento avançado em infraestrutura de TI; análise de
performance de redes; redes wireless baseadas em padrões
802.11, com conhecimento em equipamentos de fabricantes
Cisco, Aruba, Ruckus, Intelbras, Alvarion, Radwin e Mikrotik e
outros que venham a ser futuramente utilizados; gerenciamento
e monitoração: Nagios, Dude e Zabbix; cálculo e
dimensionamento de enlaces ópticos e radioenlaces; elaboração
de projetos e estudos na área de redes e tecnologia da

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 37393379         SEI 1250.01.0008350/2021-22 / pg. 30



informação, criação de scripts (Shell) para a integração de
sistemas de telecomunicações legados a sistemas de TI
(conhecimentos em sistemas operacionais Linux); definição de
requisitos e emissão de documentação para expansão,
modernização e interligação da rede com outros subsistemas.

 

Grupo 15 – Tecnologias de segurança de rede

Sistema de prevenção de intrusão (IPS), sistema de detecção de
intrusão (IDS), Redes virtuais privadas (VPN’s), certificados
digitais, assinaturas digitais, SSL, firewall UTM.
 
Grupo 16 – Tecnologias de segurança da informação e
monitoração de aplicações
Scanners de vulnerabilidades baseados em nuvem, host, rede e
banco de dados: OpenVAS, W3AF, Arachni, Sonar, Nmap,
OpenSCAP; soluções de monitoração fim-a-fim: AppDynamics,
Dynatrace.
 

Conforme necessidade da Contratante, as tecnologias mencionadas nos
supracitados grupos podem vir a ser substituídas por outras similares existentes ou
que venham se tornar comuns no mercado ou nas comunidades de desenvolvimento
e TI em geral.
2. DOS LOTES:

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
2.1.1. Lote 1: Arquitetura e desenvolvimento de sistemas, gestão de
infraestrutura e segurança da informação.
2.1.2. Lote 2: Engenharia de Telecomunicações, projetista e suporte na área
técnica de rede, software e hardware.
 
                                                     LOTE 01
                                                     ITEM 01

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO PERFIL QTDE

Serviço a ser
desenvolvido por
profissional graduado
na área de tecnologia
da informação e com
experiência na
construção de
ambientes que
integrem uma
combinação dos
grupos de tecnologias

Sênior 01
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01 Arquitetura de
software

previstos neste termo,
conforme exigências
dos projetos em que
for alocado, garantindo
aos analistas de
sistemas e
programadores um
ambiente de
desenvolvimento
harmônico, seguro,
escalável e estável,
além de possuir
capacidade de
implantar ferramentas
de DevSecOps
integradas aos
sistemas e utilizar
ferramentas de
gerenciamento, revisão
e controle de versões
de códigos.

Master1 02

02
Administração
de banco de
dados

Serviço a ser
desenvolvido por
profissional graduado
na área de tecnologia
da informação e com
experiência em
administração e
desenvolvimento de
banco de dados e big
data, com capacidade
técnica para operar as
tecnologias listadas
nos grupos 1 a 3,
 conforme exigências
dos projetos em que
for alocado.

Pleno 01

Sênior2 01

03
Análise de
sistemas (full-
stack)

Serviço a ser
desenvolvido por
profissional com
experiência em análise
de requisitos e
desenvolvimento para
ambiente Web e Mobile,
com capacidade
técnica para entregar
soluções que utilizem
as tecnologias listadas
nos grupos 1 a 8,
conforme exigências
dos projetos em que

Júnior3 06

Pleno 13

Sênior4 03
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for alocado e, em
casos específicos,
integração de
aplicações a
ferramentas de BI para
organizar e tratar
dados, objetivando a
emissão de relatórios
gerenciais e
operacionais.

Sênior4 03

04 Desenvolvimento
(full-stack)

Serviço a ser
desenvolvido por
profissional com
experiência em
desenvolvimento para
ambiente Web, com
capacidade técnica
para entregar soluções
que utilizem as
tecnologias listadas
nos grupos 1, 2, 4, 5,
6 , 7 e 8 conforme
exigências dos projetos
em que for alocado.

Pleno 05

Sênior 01

05 Web Designer

Serviço a ser
desenvolvido por
profissional com
experiência em
desenvolvimento de
interfaces para
ambiente Web
utilizando as
tecnologias listadas no
grupo 5 e outras
específicas para o
exercício de suas
atividades.

Pleno 01

06 Gerência de
Projetos de TI

Serviço a ser
executado por
profissional graduado
na área de tecnologia
da informação e com
certificação PMI-PMP e
experiência na
condução de projetos
de tecnologia de
informação utilizando
metodologias de
engenharia de software
tradicionais ou ágeis

Pleno 03
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(como Scrum e
Kanban) e com
acentuada capacidade
de comunicação

1,4 Apenas uma vaga será preenchida de imediato, ficando as demais vagas sujeitas
às mesmas condições do item 2.
2 A contratação dos profissionais não ocorrerá de imediato, mas sim em momento
oportuno, conforme demanda e a exclusivo critério da contratante, observada a
formalização prévia à Contratada. O prazo para contratação e disponibilização dos
profissionais será o mesmo previsto em contrato.
3 Das 06 vagas, 05 serão preenchidas de imediato, ficando a última vaga sujeita às
mesmas condições do item 2.

 
 
                                                                    LOTE 01
                                                                    ITEM 02

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO PERFIL QTDE

01 Gerência de
Infraestrutura

Serviço desenvolvido por
profissional graduado na
área de tecnologia da
informação e qualificado com
as habilidades e tecnologias
dos grupos 8 a 13. Além do
exercício das atividades
previstas na descrição do
item 02, deverá ser capaz de
gerenciar e manter o ciclo de
vida das aplicações
desenvolvidas, otimizando a
criação, extinção, automação
e melhoria de processos
entre o desenvolvimento de
aplicações e sua operação.

Pleno¹ 01

Serviço desenvolvido por
profissional graduado na
área de tecnologia da
informação e qualificado com
as habilidades e tecnologias
dos grupos 8 a 13, capaz de
instalar, configurar e manter
em pleno funcionamento
ativos de datacenter,
máquinas virtuais, servidores
de aplicações e demais
equipamentos e tecnologias
de infraestrutura e suporte à
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02 Análise de
infraestrutura

operação de sistemas;
administrar o
armazenamento e
backup  dos dados de forma
segura e otimizada,
garantindo sua
disponibilidade; implementar
e executar scripts de
atualização de BD e logins;
a n a l i s a r logs e avaliar
proativamente problemas
potenciais; implantar projetos
de redes em ambiente de
datacenter (configuração de
switches, roteadores,
balanceadores de carga,
aceleradores de tráfego,
contingência / redundância,
failover).

Sênior 02

Serviço a ser desenvolvido
por profissional pós-
graduado em segurança da
Informação, capaz de
implementar e utilizar as
tecnologias previstas nos
grupos 15 e 16, além de
tecnologias e habilidades dos
grupos 11, 12 e 13 , com
pelo menos 02 (duas) das
seguintes certificações:
MCSO, ISO/IEC 27.002/2013,
CEH, CompTIA Security+,
CISSP, CISM ou CCNA;
deverá possuir curso e
entendimento pleno sobre a
LGPD e proteção de dados
pessoais; experiência em:
atuação integrada
“DevSecOps”; detectar
ameaças e vulnerabilidades
em serviços e sistemas de TI
que comprometam a
informação institucional;
mapear riscos e implementar
soluções para a segurança
de ambientes e dispositivos
informatizados; identificar e
definir os objetivos de
proteção à informação;
definir de políticas de
segurança da
informação (junto com os
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03
Análise de
Segurança da
Informação

oficiais responsáveis pela
tomada de decisão junto à
Contratante); implementar
normas e procedimentos
aderentes à(s) política(s) de
segurança; auditar e
controlar  processos para
identificar se estão
adequados à LGPD e às
medidas e políticas de
segurança da informação;
alinhar as políticas de
segurança para TI às
políticas institucionais e à
LGPD; garantir a
implementação de medidas
que protejam a informação,
minimizando os riscos de
segurança a um nível
aceitável; definir, monitorar e
reportar  métricas de
segurança da informação;
r e a l i z a r testes de
invasão com conhecimento
em técnicas de paintest e
ataque a aplicações, bancos
de dados, servidores e
outros; realizar treinamentos
para garantir o
conhecimento sobre as
políticas e processos de
segurança da informação;
conhecimento amplo de
redes e protocolos; técnicas
de criptografia e sistemas
operacionais mais utilizados
(Windows, Linux, entre
outros).

Sênior 01

¹A contratação do profissional não ocorrerá de imediato, mas sim em momento
oportuno, conforme demanda e a exclusivo critério da contratante, observada a
formalização prévia à Contratada. O prazo para contratação e disponibilização dos
profissionais será o mesmo previsto em contrato.
Observações:
a) Local de trabalho primário:
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS – DTS e seus centros subordinados:
CENTRO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS – CTS, CENTRO DE TECNOLOGIA EM
TELECOMUNICAÇÕES e ASSESSORIA TÉCNICA DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA
SOCIAL – ATSIDS, todos situados à Av. Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira –
BH/MG, CEP 30510-900, entrada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, podendo os
funcionários, deslocarem-se pela RMBH para atendimento de demandas diversas,
porém pontuais, como reuniões, avaliações de sistemas e outras que se fizerem
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necessárias.
b) Local de trabalho secundário:
Quaisquer outras unidades da PMMG localizadas no município de Belo Horizonte,
conforme necessidade da Contratante.
Quaisquer outras unidades da PMMG localizadas na RMBH, até o limite de 25% do lote
1.
A alocação temporária ou definitiva de profissionais em locais secundários de
trabalho, até o limite supramencionado para a RMBH, não deverá ensejar custos
adicionais à Contratante.
 
 

                                                                  LOTE 2

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO PERFIL QTDE

01 Engenharia de
telecomunicações

Profissional capaz de
elaborar e dirigir estudos e
projetos de engenharia de
telecomunicações,
estudando características,
especificações e
preparando plantas
técnicas de execução e
recursos necessários para
possibilitar e orientar as
fases de construção,
instalação, funcionamento,
manutenção e reparação
de sistemas de
telecomunicações e
tecnologia da informação
dentro dos padrões
técnicos exigidos.

Pleno 02

02
Engenharia de
redes de
comunicação

Profissional graduado em
engenharia de
telecomunicações capaz de
exercer as atividades
descritas no item 01.
Deverá possuir habilidades
e ser capaz de lidar com as
tecnologias previstas nos
grupos 14 e 15, possuir
certificações Cisco CCNP
R&S e CCDP ou
equivalentes e coordenar a
infraestrutura de redes de
telecomunicações da
PMMG.

Pleno 01
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03 Análise de
telecomunicações

Profissional capaz de
instalar, testar e realizar
manutenções preventivas e
corretivas em
equipamentos e sistemas
de radiocomunicações,
telefonia e informática;
especificar a arquitetura de
sistemas afetos à sua área
de atuação; elaborar
especificações técnicas;
emitir relatórios técnicos
qualitativos e quantitativos
acerca do desempenho e
da capacidade de redes,
permitindo antecipar
cenários futuros e
 comparar alternativas
tecnológicas, adequando
soluções às necessidades
do cliente; executar
processos de implantação
de forma a atender os
clientes internos e
externos.

Pleno 01

04 Projeto em CAD

Elaborar desenhos
utilizando softwares
específicos para desenho
técnico. Executar plantas,
desenhos e detalhamentos.
Coletar e processar dados
para elaborar o projeto, tais
como interpretar projetos
existentes, calcular e definir
custos do desenho,
analisar croqui, aplicar
normas de saúde
ocupacional e normas
técnicas ligadas à
construção civil, podendo
atualizar o desenho de
acordo com a legislação
vigente.

Pleno 03

O profissional com
formação técnica em
eletrônica capaz de
executar, conforme
demanda da Contratante,
especificações técnicas e
manutenções em
equipamentos
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05 Técnico em
eletrônica

eletroeletrônicos,
hardwares e periféricos,
tais como: impressoras,
microcomputadores,
notebooks, projetores
multimídia, nobreaks,
estabilizadores de tensão,
equipamentos de rede,
equipamentos e sistemas
de telecomunicações,
geração, gravação  e
transmissão de imagens e
dados diversos.

Pleno 16

06 Administração de
rede

Profissional com habilidades
exigidas no grupo 13,
capaz de oferecer suporte
completo aos usuários da
rede de TI, configurar,
manter e atualizar as redes
de clientes corporativos e
servidores próprios,
instalar e configurar
 computadores e ativos de
rede. Prestar suporte à
área de desenvolvimento de
aplicações, registrando
ocorrências e orientando
os usuários,
acompanhando, relatando e
eliminando falhas. Instalar e
integrar novos hardwares e
aplicativos, além de
monitorar a necessidade de
atualizações.

Pleno 06

Observações:
a) Local de trabalho primário:
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS – DTS e seus centros subordinados:
CENTRO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS – CTS, CENTRO DE TECNOLOGIA EM
TELECOMUNICAÇÕES e ASSESSORIA TÉCNICA DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA
SOCIAL – ATSIDS, todos situados à Av. Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira –
BH/MG, CEP 30510-900, entrada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, podendo os
funcionários, deslocarem-se pela RMBH para atendimento de demandas diversas,
porém pontuais, como reuniões, avaliações de sistemas e outras que se fizerem
necessárias.
b) Local de trabalho secundário:
Quaisquer outras unidades da PMMG localizadas no município de Belo Horizonte,
conforme necessidade da Contratante.
Quaisquer outras unidades da PMMG localizadas na RMBH, até o limite de 25% do lote
2.
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A alocação temporária ou definitiva de profissionais em locais secundários de
trabalho, até o limite supramencionado para a RMBH, não deverá ensejar custos
adicionais à Contratante.
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS
3.1. Considerando a hipótese prevista na alínea “a” das Observações dos
lotes 1 e 2 (deslocamento pontual no local primário de trabalho), eventualmente
poderá haver necessidade de deslocamento do profissional dentro da RMBH para o
exercício de demandas diversas. Tal deslocamento poderá ocorrer a partir da
residência, local de trabalho ou outro dentro da RMBH, e se dará apenas por meio de
solicitação formal da Contratante ao profissional.Para tanto, o funcionário utilizará
dos seguintes meios de transporte:

I - serviço regular de transporte por táxi ou aplicativo para deslocamento a
partir do local de trabalho ou outro local dentro da RMBH;
II - meio de transporte convencional rotineiramente utilizado pelo funcionário
para deslocamentos que sejam mais convenientes a partir de sua residência;
3.1.1. Na hipótese prevista no caput deste item, os custos de transporte
poderão ser pagos pela Contratante, desde que a Contratada apresente o recibo
ou comprovante de despesa emitida pelo prestador do serviço de transporte. O
comprovante deverá ser emitido em nome da contratada e a despesa deverá
constar na fatura relativa ao mês de serviço em questão ou subsequente.

3.2. A contratada deverá observar a legislação trabalhista em vigor,
notadamente a jornada de trabalho semanal que é de 40 H/S (quarenta horas
semanais) para todos os profissionais.
3.3. Para os serviços descritos no lote 2, a Contratada deverá fornecer aos
funcionários os equipamentos de EPI compatíveis com as atividades executadas,
conforme normas trabalhistas em vigor.
3.4. A definição do conjunto de tecnologias, entre as listadas neste certame, a
serem exigidas especificamente para cada profissional, será apresentada pela
Contratante conforme demanda e seu atendimento

deverá ser comprovado no momento da contratação, pela Contratada.

Parágrafo único: Os profissionais constantes nos lotes 01 e 02 deverão
estar devidamente habilitados e licenciados pelos conselhos que regem as
suas respectivas atividades, se houve. 

3.5. A prestação dos serviços que, por força de lei, só pode ser executada
por engenheiro, deverá ser realizada e remunerada em estrita conformidade com a
legislação de regência, notadamente quanto à jornada semanal de trabalho de 40
horas semanais e piso salarial mínimo correspondente a 8,5 (oito e meio) salários
mínimos, conforme lei federal 4.950-A/66, ficando a CONTRATADA obrigada a
observar esses parâmetros legais e corrigir eventuais perdas salariais porventura
ocorridas ao longo do período de vigência do contrato que celebrará com o
Contratante para fins de manutenção desse piso mínimo.
3.6. A Contratada deverá fornecer para cada funcionário do Lote 01 e até 03
funcionários do lote 02, computadores desktop ou notebooks necessários ao
exclusivo exercício de suas atividades profissionais, sendo cabível seu recolhimento,
pela própria Contratada, após o término do contrato de prestação de serviços. Os
computadores ou notebooks serão demandados de acordo com a
contratação/chegada dos profissionais, possuindo a seguinte configuração mínima:

I - Computadores Desktop:
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Processador: Deve atingir índice de, no mínimo, 9.500 pontos
para o desempenho, tendo como referência a base de dados do
site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; possuir, no
mínimo, 04 (quatro) núcleos físicos e frequência mínima de 3.0
Ghz (sem uso de Turbo boost ou equivalente).
Memória: 16GB DDR 4.
Placa-mãe: De fabricação própria e exclusiva para o modelo
ofertado, com marca serigrafada na placa, não sendo aceitas
placas de livre utilização no mercado.
Saídas de vídeo: Duas saídas independentes e compatíveis
com as entradas dos dois monitores de 21”.
HDD: 1 TB .
SSD: 240 GB.
Monitores: Dois de 21 polegadas, tecnologia LED, e tela
antirreflexo, com entradas de vídeo compatíveis com as saídas
do computador.
Conexão ethernet 1Gbps e wi-fi 802.11AC.
Teclado e mouse.

II - Notebooks:

Processador: Deve atingir índice de, no mínimo, 9.500 pontos
para o desempenho, tendo como referência a base de dados do
site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, possuir,
no mínimo, 04 (quatro) núcleos físicos e 08 Threads.
Memória: no mínimo 16GB DDR 4.
Placa-mãe: De fabricação própria para o modelo ofertado e
com vídeo dedicado de, no mínimo, 4 GB.
Tamanho notebook: No mínimo 15” em Led e full HD.
Saídas de vídeo: No mínimo uma saída HDMI.
HD:Tipo SSD de 480 GB.
Conexão ethernet 1Gbps e wi-fi 802.11AC.
Mouse externo.

3.7. Considerando a natureza técnica dos serviços a serem prestados e os
fins a que se destinam, bem como a qualidade necessária para alcançá-los, a
Contratada deverá disponibilizar, apenas quando houver demanda, alguns
equipamentos e colocá-los à disposição dos profissionais empregados na execução
do contrato. Assim, para a prestação de serviços especificada no lote 1, serão
necessários os equipamentos a seguir especificados, cuja propriedade,
administração, manutenção e utilização ficarão sob a responsabilidade exclusiva da
Contratada:

I - Até 02 Mac mini i7 ou superior, com mouse, teclado e
monitores compatíveis, quando o profissional for alocado em projetos
que demandem desenvolvimento mobile para IOS ou plataformas
similares que venham a surgir.
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II - Até 01 telefone celular e 01tablet com requisitos mínimos a
seguir, quando o projeto exigir desenvolvimento Android, com Android
10 nativamente instalado, com 6GB de memória RAM, tela capacitiva de
6’’ ou superior para celulares e 10’’ ou superior para tablets.
III - Até 01 telefone celular e 01 tablet com requisitos mínimos a
seguir quando projeto exigir desenvolvimento IOS:

a) Apple Iphone 9 em quaisquer de suas versões;
b)Apple Ipad 8ª geração em quaisquer de suas versões.

3.8. Caso os dispositivos mencionados não suportem futuras versões dos
respectivos sistemas operacionais, aparelhos novos, na mesma faixa comercial e
quantidade especificada, serão fornecidos a fim de garantir testes de compatibilidade
de aplicativos desenvolvidos.
3.9. Caso qualquer equipamento apresente problemas ou sofra qualquer
incidente que redunde na interrupção da prestação de serviço, caberá à contratada
substituir o equipamento por outro equivalente no intervalo de 02 (dois) dias úteis
após a comunicação feita pela contratante.
3.10. A Contratante não se responsabiliza por danos, extravio ou defeitos dos
equipamentos previstos neste certame, sendo o uso deles de responsabilidade
exclusiva dos funcionários da Contratada com quem os equipamentos estiverem em
uso.
3.11. A empresa poderá regular o uso dos equipamentos pelos funcionários
como melhor lhe convier, desde que seja assegurada a eficiente utilização deles para
a execução do serviço junto à contratante, sem prejuízo ou perda de horas
trabalhadas pelos profissionais.
3.12. Quando se tratar de profissional empregado em projeto mobile, a
empresa deverá fornecer as licenças de desenvolvedor da Apple e do Google,
conforme o caso, para cada profissional alocado em projetos que as demande (até o
limite de 2 profissionais), e deverá mantê-las atualizadas e funcionais até o fim da
vigência do contrato.
3.13. A contratada deverá ainda fornecer as licenças que permitam a
distribuição pública das aplicações mobile desenvolvidas nas lojas de aplicativos da
Apple e do Google e deverá manter tais licenças atualizadas e em condições de uso
até o fim da vigência do contrato, cedendo à contratante os usuários e senhas de
acesso, bem como o direito de livremente alterá-los conforme lhe for conveniente.
3.14. Os gastos com licenças para distribuição de aplicativos nas lojas de
aplicativos serão indenizáveis quando ocorrerem, desde que devidamente
comprovados, já os gastos com licenças para desenvolvedores serão por conta
exclusiva da Contratada.
3.15. Os gastos com licenças para alocação de aplicações nas lojas da Apple e
do Google serão indenizados à contratada sempre que ocorrem, já os gastos com
licenças de desenvolvedores não o serão.
3.16. O reembolso com as licenças indenizáveis será lançado pela contratada
no mês subsequente ao pagamento, na nota fiscal de prestação do serviço.
3.17. A contratada não poderá avocar qualquer direito sobre as aplicações
desenvolvidas, nem sobre as contas de usuário criadas junto ao Google ou à Apple,
durante a vigência do contrato ou após o seu encerramento, sendo toda a produção
de sistemas, qualquer que seja sua natureza, propriedade intelectual da
CONTRATANTE.
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3.18. A Contratada deverá prover planos de saúde conforme previsto na
Convenção Coletiva de Trabalho - CTT. Tais planos deverão ser contratados junto a
empresas idôneas, com cobertura mínima na RMBH, pois é a região onde os
profissionais contratados exercerão suas atividades, e de acordo com as normas da
ANS, dentre outras aplicáveis, ainda que futuramente existentes. Uma vez previsto
na CCT, o valor deverá ser informado em campo próprio nas planilhas de formação
de custos para ambos os lotes.
3.19. A licitante deverá consignar, na forma expressa, o preço total de cada
item, expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os
centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao
cumprimento do objeto do contrato, em especial observada a legislação trabalhista,
previdenciária, tributária e Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de
Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade da licitante.
3.20. Ao formular sua proposta de preços, a licitante deverá observar os
dispositivos do Acordo Coletivo do Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho na
composição do preço ofertado.
3.21. É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista
seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de vinculação
sindical plúrima do empregador terceirizante (art. 581, §1º, CLT), norma coletiva de
trabalho (ACT/CCT) que envolva os segmentos profissionais cujas atividades estejam
contempladas no objeto da licitação.
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. Para atender demandas da Policia Militar de Minas Gerais.
5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantitativo e prazos com o objeto da licitação através
da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnico-operacional 
anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,  que comprove
ter o licitante executado ou venha executando prestação de serviços na área técnica
objeto da licitação ou correlato.

6.1.1. Esta Administração define que será considerado o atestado de
capacidade técnica que represente pelo menos 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo de profissionais da parcela de maior relevância do lote no qual o
licitante irá participar, por um período mínimo de 2 (dois) anos, dos quais ao
menos 12 meses devem ser consecutivos, desde que compatível com os perfis
técnicos e com as tecnologias abaixo indicadas e que durante a vigência do
contrato não tenha ocorrido rescisão motivada por descumprimento de cláusulas
por parte da Licitante.
6.1.2. Para o lote 01, considera-se com sendo a parcela maior relevância
a alocação dos seguintes perfis técnicos, independentemente do grau (pleno,
sênior, master):

1. Arquiteto de software
2. Analista de sistemas
3. Desenvolvedor
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§1º - Considerando a ausência de padronização de nomes das
profissões no mercado de TI, será admitida nomenclatura diversa da
acima estabelecida desde que os profissionais tenham exercido
funções essencialmente semelhantes.

§2º No caso dos arquitetos, por questões de arredondamento, o atestado de
capacidade técnica deverá comprovar a alocação de pelo menos 02 (dois)
profissionais.

6.1.3. Para o lote 02, considera-se com sendo a parcela maior relevância
a alocação dos seguintes perfis técnicos: 

1. Engenheiro de Telecomunicações
2. Técnico em eletrônica
3. Administrador de rede

Parágrafo único - Considerando a ausência de padronização de nomes das
profissões no mercado de TI, será admitida nomenclatura diversa da acima
estabelecida desde que os profissionais tenham exercido funções
essencialmente semelhantes.

6.1.4. Para fins de compatibilidade de características de serviços e
tecnologias relativamente ao lote 01, exige-se que a licitante demonstre a
prestação dos seguintes serviços:

1. Desenvolvimento, manutenção e suporte a sistemas envolvendo
PHP, Python,  JavaScript, Angular, JAVA e  JSF;

2. Desenvolvimento nas linguagens PL-SQL e T-SQL
3. Desenvolvimento e manutenção de aplicativos mobile para iOS e

Android (ou Flutter);
4. Análise, modelagem e administração de banco de dados mySQL,

MongoDB,   Redis,  SQL Server, Oracle,  e PostgreSQL;
5. Experiência em processos de engenharia de software utilizando

metodologias tradicionais ou ágeis com uso de ferramenta de
qualidade de software;

6. Experiência em ferramentas para controle de versionamento;
7. Análise, desenvolvimento e integração de ambientes envolvendo

SQL Server, Oracle, MongoDB, jBoss, TomCat, Nginx, Python,
Java, PHP, Linux e Windows;

7. DA PROVA DE CONCEITO:
7.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito.

8. DA EXECUÇÃO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
8.1. Prestação de serviços de tecnologia da informação, com fornecimento de
mão-de-obra especializada, de forma contínua, por período de 12 (doze) meses
prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses. Essa mão de obra deverá estar
capacitada para o exercício das diversas atividades técnicas previstas neste termo,
conforme suas respectivas qualificações profissionais, utilizando potencialmente as
seguintes tecnologias e habilidades, de acordo com o exigido pelos projetos e
processos de trabalho da Contratante
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8.1.1. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no
Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este último.

8.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
8.2.1. Local de trabalho primário: DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS -
DTS e seus centros subordinados: CENTRO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS – CTS,
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - CTT e ASSESSORIA TÉCNICA
DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL - ATSIDS, todos situados à Av.
Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira – BH/MG, CEP 30510-900, entrada pelo 5º
Batalhão da Polícia Militar, podendo os funcionários deslocarem-se pela RMBH para
atendimento de demandas diversas, porém pontuais, como reuniões, avaliações de
sistemas e outras que se fizerem necessárias.
8.2.2. Local de trabalho secundário: 

8.2.2.1. Quaisquer outras unidades da PMMG localizadas no município
de Belo Horizonte, conforme necessidade da Contratante;
8.2.2.2. Em quaisquer outras unidades da PMMG localizadas na RMBH,
até o limite de 25% do respectivo lote;

8.2.3. A alocação temporária ou definitiva de profissionais em locais
secundários de trabalho, até o limite supramencionado para a RMBH, não deverá
ensejar custos adicionais à Contratante.
8.2.4. A critério da CONTRATANTE, a prestação de serviço poderá ocorrer na
modalidade presencial, remota (Home Office) ou mista.
8.2.5. A proposta englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato,
bem como os respectivos custos diretos e indiretos, mão-de-obra, encargos sociais,
tributos, remunerações, seguros, plano de saúde, alimentação, transporte, despesas
fiscais e financeiras, administração, lucro e quaisquer outras necessárias ao
cumprimento do objeto desta licitação.
8.3. SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS:

8.3.1. No caso da cessação da prestação de serviços por afastamentos de
qualquer um dos profissionais por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, a
CONTRATADA deverá providenciar, a critério da CONTRATANTE, em no máximo
15 (quinze) dias úteis, contados a partir do trigésimo primeiro dia (inclusive),
outro profissional, com o mesmo nível técnico, para suprimento daquela vaga.
8.3.1.1. Caso a cessação da prestação de serviços por afastamento se dê
em virtude de licença maternidade, o prazo de 30(trinta) dias corridos a que se
refere o inciso 8.3.1 não se aplica, devendo a CONTRATADA deverá providenciar,
a critério da CONTRATANTE, em no máximo 15(quinze) dias úteis, contados a
partir do primeiro dia (inclusive), outro profissional, com o mesmo nível técnico,
para suprimento daquela vaga.

8.3.2. A administração pode requerer a substituição de profissional a qualquer
tempo sempre que considerar que o desempenho ou o comportamento do
profissional alocado não estiver adequado aos padrões internos da PMMG,
considerando tratar-se de órgão de Segurança Pública, ficando a CONTRATADA
obrigada a promover a substituição no prazo de 15(quinze) dias úteis, contados da
notificação do CONTRATANTE, para que promova uma nova contratação.
8.3.3. Nos casos de afastamentos, será descontado o valor do serviço não
prestado pelo profissional alocado na contratante.
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8.3.4. O descumprimento dos prazos estipulados será considerado como
inexecução contratual passível de aplicação das penalidades previstas nas normas
em vigor.
9. DO PAGAMENTO:
9.1. O processo de liquidação da despesa decorrerá da verificação da efetiva
prestação dos serviços, tomada por prazo de execução, o que dará o direito à
LICITANTE VENCEDORA de receber seu pagamento, mediante a apresentação de
títulos e documentos comprobatórios do referido crédito, vedada qualquer
antecipação de pagamentos ou inclusão de serviços não previstos.
9.2. Para liquidação e pagamento correspondente à despesa, a LICITANTE
VENCEDORA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura discriminada,
impreterivelmente até o dia 10 do mês subsequente ao do serviço prestado,
acompanhada dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
decorrentes deste contrato.

9.2.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria LICITANTE
VENCEDORA, em 02 (duas) vias, obrigatoriamente, com o número de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, nas propostas e no
próprio instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas
com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
9.2.2. A nota fiscal/fatura será emitida pela Contratada em inteira
conformidade com as exigências contratuais e legais, especialmente as de
natureza fiscal, acrescidas das seguintes informações:

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
RAZÃO SOCIAL: PMMG - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS
CNPJ: 16.695.025/0001-97
INSC. ESTADUAL: Isenta
ENDEREÇO: Avenida Amazonas, nº 6.455, Gameleira,CEP: 30.510-900
CIDADE: Belo Horizonte/MG
TELEFONE: (31) 2123 – 1103
OBS.: DEVERÁ AINDA SER INFORMADO NO CORPO DA NOTA FISCAL: -
dados bancários para pagamento (conta, agência e banco);
- unidade Executora 1250070-CTS, nº e ano do Empenho;
- se Simples Nacional ou não;

9.2.3. O pagamento da prestação de serviços somente ocorrerá após o
recebimento definitivo com aceite pela CPARM/CTS e do relatório dos prepostos de
cada lote, constatando que o serviço foi executado em conformidade com as
especificações deste certame e mediante prévia a comprovação do pagamento dos
salários e benefícios dos profissionais alocados pela Contratada e dos respectivos
encargos sociais do mês de competência.
9.2.4. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento à CONTRATADA após
apresentação de Nota Fiscal juntamente com a CND do INSS e CRF do FGTS, vigentes
na data do pagamento, revestidas das formalidades legais e embasada na Ordem
para início dos trabalhos, para empenho, liquidação e pagamento, além dos
documentos abaixo, visados pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento
de Materiais do CTS, relativamente ao pessoal empregado na execução do objeto do
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contrato:
9.2.4.1. Cópia da Guia da Previdência Social – GPS, referente ao mês da execução
da prestação dos serviços, devidamente quitada;
9.2.4.2. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência
Social (GFIP), referente ao mês da execução da prestação dos serviços, devidamente
quitada.
9.2.4.3. Cópia dos comprovantes de despesas variáveis com transporte de
profissionais
9.2.5. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado pelo CTS em até 30
(trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente atestada pela
definida pela contratante e acompanhada dos demais documentos comprobatórios.
O pagamento será efetuado através da Seção de Orçamentos e Finanças – SOFI, em
moeda nacional, por meio de ordem bancária.
9.2.6. Quando da efetivação do pagamento da nota fiscal/fatura serão
deduzidos os valores correspondentes à retenção na fonte de tributos e
contribuições de qualquer esfera de governo (federal, estadual/distrital ou municipal),
na forma e modo determinado pelo ordenamento jurídico aplicável.
9.2.7. Na hipótese de isenção de algum dos Encargos Sociais Básicos e/ou
Tributos, a Contratada deverá apresentar documentos comprobatórios, deduzindo
este percentual dos Grupos correspondentes.
9.2.8. No caso de isenção ainda não transitada em julgado, o valor será
depositado em juízo até o término do contrato ou decisão terminativa.
9.2.9. A devolução de nota fiscal/fatura não aprovada pelo CTS, em hipótese
alguma, servirá de pretexto para que a Contratada suspenda a execução dos
serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus profissionais ou
fornecedores.
9.2.10. Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do
Contratante, a Contratada terá direito à multa moratória no valor de 2%, mais juros
de mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento, calculado
sobre o valor em atraso até o efetivo pagamento, mediante apresentação de
requerimento formal e fundamentado, devidamente instruído com planilha detalhada
de cálculos.
9.2.11. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte
de empresa contratada (p.ex., alterações, correções, substituições de serviços,
equipamentos ou documentos), o curso do prazo para pagamento será
interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que todas as providências
forem cumpridas, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer encargos, inclusive
multa e juros.
9.2.12. Caso a CONTRATADA entregue fatura e/ou Nota Fiscal de serviços
prestados após ultrapassado o prazo previsto no item 14.4, suportará todos os
ônus decorrentes deste atraso, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer
encargos, inclusive multa e juros, sem prejuízo para aplicação das sanções
administrativas previstas em lei e no contrato. Salvo quando decorrer de culpa
exclusiva do erário.
10. DO CONTRATO:

10.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei
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8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
10.2. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação
de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser
prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses,
mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º
8.666/93.

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

11.1. 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 o contrato, como
representante da Administração.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
11.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de
contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento,
deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
11.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §
2º do art. 67, da Lei nº.8.666/93.

11.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. A despesa com a execução do objeto deste edital correrá à conta de
créditos orçamentários, no exercício vigente e nos exercícios futuros.
12.2. As despesas para o exercício seguinte, e em caso de prorrogação deste
termo contratual, correrão à conta da dotação orçamentária abaixo, consignadas
nos respectivos orçamentos – programa:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1251 06 181 34 2032 0001 339040 2 0 10 1
1251 06 181 34 4057 0001 339040 2 0 73 1
1251 10 302 37 2023 0001 339040 2 0 49 2
1251 06 181 34 4048 0001 339040 2 1 10 1
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13. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:
13.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de
prestação de garantia, no valor de                       R$ ........................ (...............),
correspondente ao percentual de 3% (três por cento) do valor do contrato, cabendo-
lhe optar dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.
13.2. O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir
imperfeições na execução do Contrato ou para reparar danos decorrentes de ação
ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu, ou, ainda, para aplicação de
multas, após esgotado o prazo recursal.
13.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação,
ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais
represente 3% (cinco por cento) do valor do Contrato, a CONTRATADA se obriga a
restabelecer o valor real da garantia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas,
a contar da data em que para tanto for notificado pela CONTRATANTE.
13.4. O valor da garantia será retido integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, ou de reparação por
perdas e danos, sem prejuízo das sanções cabíveis.
13.5. O valor da garantia será liberado pela CONTRATANTE, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a partir do término do Contrato, se cumpridas todas as obrigações
devidas pela CONTRATADA, inclusive recolhimento de multas e satisfação de
prejuízos que tenham sido causados ao CONTRATANTE na execução do objeto deste
Contrato.
14. DA SUBCONTRATAÇÃO:
14.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado.
15. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:
15.1. DA CONTRATADA:

15.1.1. Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos
termos da legislação vigente, de modo que os mesmos sejam realizados com
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade,
conforme especificações dos Anexos I e II.
15.1.2. Gerenciar e manter com recursos e meios próprios as pessoas
prestadoras de serviços, nas localidades indicadas;
15.1.3. Fornecer a todos os empregados os benefícios provenientes da
convenção ou acordo coletivo de cada categoria.
15.1.4. Apresentar, quando solicitado, no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas, cópia de toda a documentação necessária para a comprovação do
cumprimento de exigências constantes do Edital;
15.1.5. Iniciar as atividades de prestação dos serviços, após comunicação
formal a Contratada, por meio de ofício.
15.1.6. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar
os serviços, observando fielmente a legislação aplicável quando de sua
contratação.
15.1.7. Com o objetivo de manter a qualidade da prestação de serviços, a
CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA que os profissionais

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 37393379         SEI 1250.01.0008350/2021-22 / pg. 49



empregados na execução do contrato – Lote 1 e 2, sejam inseridos em cursos
ou treinados, com o objetivo de atuarem diretamente no objeto contratado neste
certame, sedo que caberá a contratada todos os ônus e providências
necessárias à inscrição e participação do profissional no evento.

15.1.7.1. No caso de tecnologias não enquadradas nos grupos do lote do
contrato e for necessário aos projetos desenvolvidos pela contratante,
poderá ser requerido da contratada treinamento para os profissionais
alocados. Este treinamento será reembolsado pela contratante.
15.1.7.2. A Contratada deverá apresentar previamente os custos dos
treinamentos para aprovação da contratante, que poderá fazer orçamentos
(quando houver outras empresas que forneçam o treinamento) para
confrontar o preço apresentado para o serviço. Sendo que só depois desta
análise será autorizado o gasto pelo preposto do contrato e reembolsado
na nota fiscal posterior à prestação do serviço.
15.1.7.3. O limite máximo anual para gastos com cursos e/ou
treinamentos passíveis de reembolso pela CONTRATANTE não excederá a
5% do valor anual do contrato

15.1.8. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas ou obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como
alimentação, transporte ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes
da contratação dos serviços.
15.1.9. Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas,
cíveis ou penais relacionados aos serviços, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência.
15.1.10. Cumprir e fazer cumprir por seus empregados as normas e
regulamentos disciplinares da CONTRATANTE, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes.
15.1.11. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.
15.1.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente
Contrato.
15.1.13. Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições
de habilitação exigidas no processo licitatório.
15.1.14. Não se valer do Contrato a ser celebrado para assumir obrigações
perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a
serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de
desconto bancário, sem prévia autorização do CONTRATANTE.
15.1.15. No caso de utilização da garantia pela CONTRATANTE, em função de
quaisquer penalidades aplicadas, a CONTRATADA obrigar-se-á a fazer a
respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
em que for notificada.
15.1.16. Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados por seus
empregados à CONTRATANTE ou à terceiros, seja por imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos
serviços, os quais deverão ser descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da
empresa, ou ajuizada, se for o caso, a dívida, sem prejuízo das demais sanções
previstas no Contrato.
15.1.17. Comunicar à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer
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ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual.
15.1.18. Fornecer crachá de identificação da empresa com nome dos
funcionários, devendo todos os funcionários diariamente usá-los em local visível,
sendo de uso pessoal e intransferível.
15.1.19. Repor os materiais que porventura forem danificados pelos
funcionários (por descuido ou mal uso).
15.1.20. Adotar, nos processos seletivos que destinarão recursos humanos
para a execução contratual, os seguintes critérios, além de outros que julgar
convenientes, análise de vida pregressa, currículo, entrevista e provas de
conhecimento.
15.1.21. A contratada deverá exigir a assinatura de um termo de
confidencialidade pelo profissional alocado na contratante.
15.1.22. Recrutar e selecionar os profissionais necessários à realização dos
serviços, de acordo com a qualificação mínima prevista nas Especificações
Técnicas, do Anexo I – Termo de Referência do Pregão, observando o seguinte:

15.1.22.1.  Adotar, nos processos seletivos de recursos humanos para a
execução contratual, os seguintes critérios, além de outros que julgar
convenientes, análise de vida pregressa, currículo, entrevista e provas de
conhecimento.
15.1.22.2. A CONTRATANTE poderá recusar a alocação de profissional
caso ele possua registros em ocorrências policiais que o tornem suspeito
para atuar com as informações da CONTRATANTE.
15.1.22.3. As atividades a serem desenvolvidas pela equipe serão
normatizadas pela Polícia Militar/CTS, inclusive sendo obrigatório a assinatura
de Termo de Confidencialidade por parte de todos os profissionais
envolvidos.

15.1.23. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus profissionais.
15.1.24. A CONTRATADA deverá indicar, no ato da assinatura deste Contrato
e sempre que ocorrer alteração, 01 (um) preposto qualificado para representá-la
perante o CTS e para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, devendo
este preposto responder por todos os assuntos relativos ao presente Contrato e
atender aos chamados do CTS.
15.1.25. O preposto deverá possuir o conhecimento e a capacidade
profissional necessários para responder pela CONTRATADA, bem como ter
autonomia e autoridade para resolver qualquer assunto relacionado com os
serviços contratados, verificando constantemente o bom andamento dos
trabalhos e zelando pela disciplina e aprimoramento das equipes.
15.1.26. Sempre que solicitado, o representante da CONTRATADA deverá
visitar o CTS, a fim de vistoriar a execução dos serviços e promover as
alterações necessárias, buscando a constante melhoria dos trabalhos e dos
resultados obtidos.
15.1.27. Os funcionários deverão ter seguro de vida, podendo ser individual e
ou em grupo.
15.1.28. O plano de saúde contemplado para os serviços especificados nos
lotes deverá ser contratado na modalidade “pleno” para o usuário, podendo ou
não ser co-participativo para o dependente legal, deverão ser contratados junto a
empresas idôneas, tenham atendimento na RMBH no mínimo e que atendam as
normas da ANS.
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normas da ANS.
15.1.29. A CONTRATADA obriga-se a restituir integralmente todo e qualquer
valor recebido da CONTRATANTE relacionado a PLR de profissionais empregados
na execução do contrato, caso não faça o repasse do valor equivalente da PLR
na data e condições previstas em lei e normas específicas. Este ressarcimento,
caso aconteça, será no mês posterior a declaração que não houve lucro e
consequentemente não irá pagar a PLR aos funcionários.
15.1.30. A CONTRATADA deverá implementar as suas expensas, sistema de
PONTO POR BIOMETRIA nas dependências do CTS e DEVERÁ garantir acesso ao
sistema de ponto aos prepostos dos contratos definidos pela contratante para
fins de acompanhamento e controle.

15.2. DA CONTRATANTE:
15.2.1.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme previsto na
Cláusula 7.3.4 do Contrato, do valor mensal da prestação do serviço, mediante
apresentação da fatura, após a aceitação dos serviços faturados;
15.2.2. Verificar a regularidade da situação fiscal, pagamento de salários
devidos e dos recolhimentos sociais trabalhistas da CONTRATADA, antes de
efetuar o pagamento devido;
15.2.3. Promover, por intermédio dos servidores designados, o
acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo
medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
15.2.4. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência, inclusive a
necessidade de substituição de qualquer profissional.
15.2.5. Observar, para que durante a vigência contratual sejam cumpridas
as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório;
15.2.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas;
15.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;
15.2.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades,
débitos que porventura venham a ser encontrados no decorrer da execução do
objeto contratual;
15.2.9. Recomendar a imediata substituição dos funcionários alocados pela
CONTRATADA que venham a ser considerados inaptos ao serviço;

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17  de
julho  de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012,
de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

16.1.1. advertência por escrito;
16.1.2. multa de até:

16.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
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16.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não
entregado 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;
16.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

16.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
16.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
16.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

16.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5.
16.3. 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.
16.4. 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.
16.5. 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.

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

16.6. 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.
16.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
16.8. 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:

16.8.1. Retardarem a execução do objeto;
16.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

16.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
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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.

16.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
16.9. 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.
16.10. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
16.11. Os contratantes ou adjudicatários serão notificadas dos
atos que forem praticados nos processos de aplicação de penalidades
sucessivamente por:

16.11.1. Endereço eletrônico dos representantes credenciados
ou do fornecedor cadastrado, com aviso de recebimento,
conforme o art. 7°, parágrafo 2°, do Decreto no 46.668/2014;
16.11.1.1. Os adjudicatários informarão no ato da assinatura do contrato,
04 (quatro) endereços eletrônicos(e-mail), no máximo, para os quais devem
ser enviadas as notificações de comunicação;
16.11.1.2. Enviadas as notificações para os endereços informados, as
empresas ficam obrigadas a declararem o seu recebimento, em resposta à
mensagem de notificação, no prazo máximo de dois dias úteis;
16.11.2. Notificação expedida pelo SEI - Sistema Eletrônico
Integrado, a qual será enviada para o contratado ou adjudicatário
cadastrado, para que constitua sua assinatura eletrônica ao
termo;
16.11.2.1. Após 05 (cinco) dias úteis de envio do termo de notificação,
conforme registro de movimentação processual do SEI, caso não tenha
sido exarada a assinatura mencionada no item 8.13 ou não tenha havido
manifestação de resposta, a empresa será considerada notificada para
todos os efeitos decorrentes da conclusão do procedimento de aplicação de
penalidades;
16.11.3. Pelo correio, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento;
16.11.3.1. Será considerada válida a notificação enviada pelo correio, cujo
recebimento tenha sido efetuado por funcionário da pessoa física ou jurídica
contratante;
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16.11.4. Por meio de ofício, entregue mediante recibo, que
poderá ser assinado pelo sócio-proprietário, representante legal
ou funcionário do contratado ou adjudicatário;
16.11.5. Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais - DOMG -, caso o fornecedor se encontre em lugar
ignorado ou inacessível, depois de exauridas as possibilidades
descritas nos incisos anteriores.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
17.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei
Federal nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020:  § 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo
aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 04/11/2021, às 12:37, 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 André Luiz Soares Souza, 1º
Tenente, em 04/11/2021, às 14:31, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 04/11/2021, às 15:13, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 04/11/2021, às 16:04, 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 37393379 e o código CRC 93BDEDBF.

Referência: Processo nº 1250.01.0008350/2021-22 SEI nº 37393379

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 37393379         SEI 1250.01.0008350/2021-22 / pg. 55

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 85/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

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

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

R$ R$

Prazo de
Garantia  

Prazo de
Entrega  

.

.

.

Prazo de Validade da Proposta  
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Local de Entrega  

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

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação
e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus
anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
LOTE 1 - PLANILHA DE CUSTOS
ITENS 1 e 2
 

ITENS
COMPONENTES

Salário
R$ Quantidade Valor Mensal

R$
1 - SALÁRIOS    

Arquiteto de
sênior 14.000,00 01 14.000,00

Arquiteto de
software
master

16.900,00 02 33.800,00

Administrador
de banco de
dados pleno

9.000,00 01 9.000,00

Administrador
de banco de
dados sênior

9.650,00 01 9.650,00

Analista de
sistemas
full-stack

júnior
7.000,00 06 42.000,00

Analista de
sistemas
full-stack

pleno
9.100,00 13 118.300,00
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Analista de
sistemas
full-stack

senior
10.500,00 03 31.500,00

Web designer
pleno 4.200,00 01 4.200,00

Desenvolvedor
full-stack

pleno
5.350,00 05 26.750,00

Desenvolvedor
full-stack

sênior
6.500,00 01 6.500,00

Gerente de
projetos de TI

pleno
10.600,00 03 31.800,00

Gerente de
Infraestrutura

pleno
12.500,00 01 12.500,00

Analista de
sênior 9.100,00 02 18.200,00

Analista de
segurança da
informação

sênior
11.000,00 01 11.000,00

 

2 - ENCARGOS:   

GRUPO A: % R$

* INSS   

* SEGURO ACIDENTE DO
TRABALHO   

* INCRA (NÃO PODE SER
ALTERADO) 0,2  

ALTERADO) 1,5  

* SENAI OU SENAC (NÃO PODE
SER ALTERADO) 1  
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* SEBRAE (NÃO PODE SER
ALTERADO) 0,6  

ALTERADO) 8,0  

* SALÁRIO EDUCAÇÃO (NÃO PODE
SER ALTERADO) 2,5  

TOTAL DO GRUPO A   

GRUPO B: % R$

* FÉRIAS (NÃO PODE SER
ALTERADO) 8,33  

* ABONO DE FÉRIAS (NÃO PODE
SER ALTERADO) 2,78  

* 13º SALÁRIO (NÃO PODE SER
ALTERADO) 8,33  

* AUXÍLIO DOENÇA   

MATERNIDADE/PATERNIDADE   

* FALTAS LEGAIS   

* ACIDENTES DE TRABALHO   

* AVISO PRÉVIO (de acordo com
a nova legislação)   

* OUTROS (ESPECIFICAR)   

TOTAL DO GRUPO B   

GRUPO C: % R$

* AVISO PRÉVIO INDENIZADO   

* INDENIZAÇÃO ADICIONAL   

* CONT SOCIAL (ART. 1º LEI
COMP. 100/01)   

* FGTS RESCISÕES SEM JUSTA
CAUSA   

TOTAL DO GRUPO C   
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GRUPO D: % R$

* INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO
GRUPO “A” 
SOBRE OS ITENS DO GRUPO “B”

  

VALOR TOTAL ENCARGOS
SOCIAIS:   

(MÃO-DE-
OBRA + ENCARGOS SOCIAIS)   

3 – INSUMOS  R$

Plano de saúde (conforme
Convenção Coletiva de Trabalho)   

Transporte diário   

Atual)   

Seguro   

Transporte para execução de
serviço   

Licenças Software   

VALOR TOTAL DOS INSUMOS   

4 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   

5 – TRIBUTOS % R$

* ISSQN   

INSS (Lei 12.546)   

* COFINS   

* PIS   

TOTAL DOS IMPOSTOS   

   

6 - TOTAL GERAL MENSAL   

   

7 - TOTAL GERAL ANUAL   
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Declaro que nos valores propostos estão incluídos todas as
despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos,
remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer
outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação
e
que estou de acordo com todas as normas e solicitações
deste edital e seus anexos.

 

LOTE 02

ITENS COMPONENTES Percentual
(%) Quantidade

VALOR
MENSAL

(R$)

1 - SALÁRIOS    

Engenheiro de
Telecomunicações 9.845,00 02 19.690,00

Engenheiro de Redes 11.400,00 01 11.400,00

Analista de Telecomunicações
Pleno 5.200,00 01 5.200,00

Projetista Cadista 5.680,00 03 17.040,00

Técnico em Eletrônica 3.763,00 16 60.208,00

Administrador de Rede 4.510,00 06 27.060,00

2 - ENCARGOS:    

GRUPO A: %  R$

* INSS    

* SEGURO ACIDENTE DO
TRABALHO    

* INCRA  (NÃO PODE SER
ALTERADO) 0,2   
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* SESC OU SESI (NÃO PODE
SER ALTERADO) 1,5   

* SENAI OU SENAC (NÃO
PODE SER ALTERADO) 1   

* SEBRAE (NÃO PODE SER
ALTERADO) 0,6   

* FGTS (NÃO PODE SER
ALTERADO) 8,0   

* SALÁRIO EDUCAÇÃO (NÃO
PODE SER ALTERADO) 2,5   

TOTAL DO GRUPO A    

GRUPO B: %  R$

* FÉRIAS (NÃO PODE SER
ALTERADO) 8,33   

*  ABONO DE FÉRIAS (NÃO
PODE SER ALTERADO) 2,78   

* 13º SALÁRIO (NÃO PODE
SER ALTERADO) 8,33   

* AUXÍLIO DOENÇA    

* LICENÇA
MATERNIDADE/PATERNIDADE    

* FALTAS LEGAIS    

* ACIDENTES DE TRABALHO    

* AVISO PRÉVIO (de acordo
com a nova legislação)    

* OUTROS (ESPECIFICAR)    

TOTAL DO GRUPO B    

GRUPO C: %  R$

* AVISO PRÉVIO
INDENIZADO    

* INDENIZAÇÃO ADICIONAL    
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* CONT SOCIAL (ART. 1º LEI
COMP. 100/01)    

* FGTS RESCISÕES SEM
JUSTA CAUSA    

TOTAL DO GRUPO C    

GRUPO D: %  R$

* INCIDÊNCIA DOS
ENCARGOS DO GRUPO “A”
SOBRE OS ITENS DO GRUPO
“B”

   

VALOR TOTAL ENCARGOS
SOCIAIS:    

VALOR TOTAL DA MÃO-DE-
OBRA: (MÃO DE-OBRA +
ENCARGOS SOCIAIS)

   

3 – INSUMOS   R$

Plano de saúde (conforme
Convenção Coletiva de
Trabalho)

   

Transporte diário    

Alimentação (conforme
Convenção Coletiva de
Trabalho)

   

Seguro    

Outros    

VALOR TOTAL DOS INSUMOS    

4 – TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO    

5 – TRIBUTOS %  R$

* ISSQN    

* INSS LEI 12.546    
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* COFINS    

* PIS    

TOTAL DOS IMPOSTOS    

6 - TOTAL GERAL MENSAL    

7 - TOTAL GERAL ANUAL    

Declaro que nos valores propostos estão incluídos todas as despesas
relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos
e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação e
que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e
seus anexos.

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 04/11/2021, às 12:37, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 04/11/2021, às 13:48, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 04/11/2021, às 15:19, 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 36909259 e o código CRC C03C33C3.

Referência: Processo nº 1250.01.0008350/2021-22 SEI nº 36909259
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira - Belo Horizonte - CEP 30510-900
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
PMMG/DTS/CSA-TIC LICITAÇÕES

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2021.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos,  salvo menor, a partir dos 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL Nº  47.437, de 2018

 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 4.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
Data e local.
______________________________
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Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 

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

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
nº 85/2021, Processo nº 1250071 85/2021, declaro que o Sr.__________________
, CPF _________, devidamente credenciado pela empresa_________________, CNPJ:
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___________, compareceu e vistoriou irrestritamente os locais onde serão executados
os serviços objeto da licitação em apreço, e tomou plena ciência das condições locais
e das dificuldades existentes, bem como de todos as informações e elementos
técnicos, necessários à execução dos serviços a serem licitados.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito.
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
nº 85/2021, Processo nº 1250071 85/2021, a ____________, CNPJ nº ___________,
com sede à _____________, declara, sob as penas da lei, que opta pela não realização
de visita técnica, considerando a descrição do serviço contida no Termo de
Referência, Anexo do Edital.
Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa
omissão, se compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto deste pregão.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito.
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 04/11/2021, às 12:37, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 04/11/2021, às 13:49, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes,
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Tenente Coronel, em 04/11/2021, às 15:19, 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 37090732 e o código CRC 4F908317.

Referência: Processo nº 1250.01.0008350/2021-22 SEI nº 37090732
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira / Belo Horizonte - CEP 30510-900

Versão v.08.09.2021.

 

Processo nº 1250.01.0008350/2021-22

ANEXO IV

TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº        , DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM
O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO
D O [INSERIR NOME DO
ÓRGÃO] E A EMPRESA
[INSERIR NOME DA
EMPRESA], NA FORMA
ABAIXO:
 

 

O Estado de Minas Gerais, por meio do(a) [inserir órgão ou entidade pública
Contratante],com sede no(a) [inserir endereço completo], na cidade de [inserir
cidade]/Estado de [inserir Estado], endereço de correio eletrônico: [inserir e-mail],
inscrito(a) no CNPJ sob o nº [inserir nº do CNPJ], doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo [inserir nome do representante do
contratante], inscrito no CPF sob o nº [inserir nº do CPF] Resolução de competência
nº [inserir nº da resolução de delegação de competência] e a empresa [inserir nome
da empresa], endereço de correio eletrônico [inserir e-mail], inscrito(a) no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº do CNJP], com sede na
[inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representada pelo Sr(a). [inserir
nome do representante da contratada], inscrito(a) no CPF nº [inserir nº do CPF],
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente
d o Pregão Eletrônico nº [inserir nº/ano], que será regido pela Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Estadual n° 48.012/2020, [inserir legislação específica
pertinente à contratação], e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com suas
alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas
específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.
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1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Prestação de serviços de tecnologia da informação, com
fornecimento de mão-de-obra especializada, de forma contínua, por período de
12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses. Essa mão de
obra deverá estar capacitada para o exercício das diversas atividades técnicas
previstas neste termo, conforme suas respectivas qualificações profissionais,
utilizando potencialmente as seguintes tecnologias e habilidades, de acordo com
o exigido pelos projetos e processos de trabalho da Contratante.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 85/2021 e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:

Grupo 1 - Bancos de dados relacionais
SQLServer, MySQl, Oracle, PostgreSQL, SQLite, DB2.
 
Grupo 2- Bancos de dados não-relacionais
MongoDB, Cassandra, Hbase, Redis, Riak, Neo4j, CouchDB,
Memcached, indexador Elasticsearch.
 
Grupo 3 - Arquitetura de Big Data:
Arquitetura de bancos de dados: SQL e noSQL; ecossistema
Hadoop: Apache Hive, Apache Pig, Apache Spark, Apache
Kafka, Apache Airflow; implementação de
Datawarehouses/Datamarts com Data Integration,
processos de ETLs, Data modelling, Big Data Analytics,
Scala, Matlab, SAS (Statistical Analysis System); linguagens:
 Python, R, Java, Ruby, C ++, Perl.
 
Grupo 4 – Linguagens back-end
Java, Javascript, Typescript, PHP, C, C++, C#, Asp, Asp.net,
Ruby, Python, NodeJS.
 
Grupo 5 – Linguagens front-end
Javascript, Typescript, CSS, SCSS, Angular, NodeJS, Jquery,
Vue.js, React.
 
Grupo 6 -  Linguagens mobile
Flutter, Android, IOS, Android, Swift, Objective C, Cordova,
PhoneGap, Xamarin, React Native, Ionic, Kotlin.
 
Grupo 7 - Business intelligence
Microsoft Power BI, Open Project e outras ferramentas de
classificação e análise estatística de dados.
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Grupo  8 - Sistemas operacionais
Linux (incluindo Debian), Windows e OS X.
 
Grupo 9 - Servidores de aplicação
Jboss, Tomcat, Node.js, Nginx, WebLogic, Websphere,
Apache, Django.
 
Grupo 10 - Tecnologias de gestão de arquitetura
Automação e orquestração de operações de containers:
Docker, Swarm, Kubernetes e Rancher e equivalentes na
AWS, Azure e Google GCP; automação de deploy: Jenkins;
controle de versionamento: Git, Github e SVN;
gerenciamento de configuração e automação: Chef, Puppet,
Salt.
 
Grupo 11 - Tecnologias  e habilidades de gestão e
segurança de infraestrutura
Linux: Red Hat Enterprise e Debian além de ferramentas
como IPtables, shellscript e outras; serviços e sistemas
Microsoft: Active Directory e Windows Server em todas as
suas versões; S.O. BSD (Mínimo FreeBSD, NetBSD,
OpenBSD); Servidores de Aplicações (Apache, Jboss,
Tomcat, IIS);  Servidores de E-mail (Postfix, Qmail, Microsoft
Exchange, Zimbra); firewall (Iptables, PFSense, Sonicwall);
administração de servidores de BD (Mysql, MS-SQL,
Postgresql e outros) e sistemas de arquivos; protocolos de
roteamento: OSPF, MPLS, IGRP, EIGRP, BGP e outros; SAN
(storage area network); filtro de conteúdo web
gateway: McAfee; protocolos: TCP/IP, SNMP, SNMPv2 (em
ferramentas como Zabbix, Nagios, PRTG), spanning tree;
VPN (Virtual Private Network); DNS (Domain name Server);
zonas desmilitarizadas (DMZ); instalação, configuração e
integração de ativos de datacenter como: storages,
servidores, switches (configuração de VLANs, ACLs e
outros) e servidores virtuais em Windows, Linux e FreeBSD;
monitoramento: Zabbix e Prometheus; gerência de gráficos:
Grafana; gestão de logs: Graylog.
 
Grupo 12 -  Tecnologias de virtualização em larga
escala e cloud computing
VMWare, Hiper-V, hiperconvergência ( Hyper Converged
Infrastructure - HCI), XEN, Rhev, KVM. Cloud computing:
Azure, AWS e Google GCP.
 
Grupo 13 - Tecnologias e habilidades de
administração de redes nível básico
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Topologia e gerenciamento de rede física e lógica: servidores
de autenticação, DNS Active Directory (AD), LDAP, DHCP,
VLAN, gestão básica de firewalls, comandos básicos: ping,
traceroute, NMAP, NSLOOKUP, telnet, SSH; instalação,
configuração e manutenção dos sistemas operacionais
Windows e Linux; servidores: Windows e Linux Debian;
comunicação de dados e serviços de rede; domínios;
protocolos DHCP, TCP/IP, SNMP e SNMP v2 (plataformas
Zabbix, Nagios, PRTG), VOIP; ferramentas SAMBA
(SMB/CIFS); configuração e gerenciamento básico de VPN;
monitoramento de tráfego em redes de computadores e
filtro de conteúdo (web gateway como McAfee); Internet;
intranet; redes wireless baseadas em padrões 802.11
(conhecimento em equipamentos de fabricantes Ruckus e
Intelbras); servidor de email Zimbra; soluções comuns de
virtualização (virtualbox e proxmox).
 
Grupo 14 - Tecnologias e habilidades de
administração de redes nível avançado
Além das tecnologias e habilidades do Grupo 13: gestão
avançada de firewalls com diagnóstico e mitigação de riscos
de segurança da informação (PFSens e iptables); proxy;
prevenção e detecção de de intrusão (IPS/IDS); gerência de
redes WAN (SDWAN, LPCD, link aggregation, P2P e outros)
implementadas por fibras ópticas, radioenlace e
radiocomunicação em geral; configuração de switches e
roteadores L2 e L3; protocolos de rede e roteamento L2 e
L3: OSPF, IGRP, EIGRP, BGP, MPLS; conhecimento avançado
em infraestrutura de TI; análise de performance de redes;
redes wireless baseadas em padrões 802.11, com
conhecimento em equipamentos de fabricantes Cisco,
Aruba, Ruckus, Intelbras, Alvarion, Radwin e Mikrotik e
outros que venham a ser futuramente utilizados;
gerenciamento e monitoração: Nagios, Dude e Zabbix;
cálculo e dimensionamento de enlaces ópticos e
radioenlaces; elaboração de projetos e estudos na área de
redes e tecnologia da informação, criação de scripts (Shell)
para a integração de sistemas de telecomunicações legados
a sistemas de TI (conhecimentos em sistemas operacionais
Linux); definição de requisitos e emissão de documentação
para expansão, modernização e interligação da rede com
outros subsistemas.

 

Grupo 15 – Tecnologias de segurança de rede

Sistema de prevenção de intrusão (IPS), sistema de
detecção de intrusão (IDS), Redes virtuais privadas (VPN’s),
certificados digitais, assinaturas digitais, SSL, firewall UTM.
 
Grupo 16 – Tecnologias de segurança da informação
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e monitoração de aplicações
Scanners de vulnerabilidades baseados em nuvem, host,
rede e banco de dados: OpenVAS, W3AF, Arachni, Sonar,
Nmap, OpenSCAP; soluções de monitoração fim-a-fim:
AppDynamics, Dynatrace.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
2.1. Prestação de serviços de tecnologia da informação, com fornecimento de
mão-de-obra especializada, de forma contínua, por período de 12 (doze) meses. Essa
mão de obra deverá estar capacitada para o exercício das diversas atividades
técnicas previstas neste termo, conforme suas respectivas qualificações
profissionais, utilizando potencialmente as seguintes tecnologias e habilidades, de
acordo com o exigido pelos projetos e processos de trabalho da Contratante
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no
Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
2.3. Os serviços previstos nos Lotes 1 e 2 serão prestados: 
2.3.1. Local de trabalho primário: DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS -
DTS e seus centros subordinados: CENTRO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS – CTS,
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - CTT e ASSESSORIA TÉCNICA
DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL - ATSIDS, todos situados à Av.
Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira – BH/MG, CEP 30510-900, entrada pelo 5º
Batalhão da Polícia Militar, podendo os funcionários deslocarem-se pela RMBH para
atendimento de demandas diversas, porém pontuais, como reuniões, avaliações de
sistemas e outras que se fizerem necessárias.
2.3.2. Local de trabalho secundário: 
2.3.2.1. Quaisquer outras unidades da PMMG localizadas no município de Belo
Horizonte, conforme necessidade da Contratante;
2.3.2.2. Em quaisquer outras unidades da PMMG localizadas na RMBH, até o limite
de 25% do respectivo lote;
2.3.3. A alocação temporária ou definitiva de profissionais em locais
secundários de trabalho, até o limite supramencionado para a RMBH, não deverá
ensejar custos adicionais à Contratante.
2.3.4. A critério da CONTRATANTE, a prestação de serviço poderá ocorrer na
modalidade presencial, remota (Home Office) ou mista.
2.3.5. A proposta englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato,
bem como os respectivos custos diretos e indiretos, mão-de-obra, encargos sociais,
tributos, remunerações, seguros, plano de saúde, alimentação, transporte, despesas
fiscais e financeiras, administração, lucro e quaisquer outras necessárias ao
cumprimento do objeto desta licitação.
2.4. SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS:
2.5. Área de Desenvolvimento de Sistemas, Analista de
Infraestrutura e Engenharia/Projetos (Lote 1):
2.5.1. No caso da cessação da prestação de serviços por afastamentos de
qualquer um dos profissionais por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, a
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CONTRATADA deverá providenciar, a critério da CONTRATANTE, em no máximo 15
(quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro dia de início da vacância da vaga,
outro profissional, com o mesmo nível técnico, para suprimento daquela vaga.
2.5.2. A administração pode requerer a substituição de profissional a qualquer
tempo sempre que considerar que o desempenho ou o comportamento do
profissional alocado não estiver adequado aos padrões internos da PMMG,
considerando tratar-se de órgão de Segurança Pública, ficando a CONTRATADA
obrigada a promover a substituição no prazo de 15(quinze) dias úteis, contados da
notificação do CONTRATANTE, para que promova uma nova contratação.
2.5.3. Área técnica de Hardware, Rede e Software (Lote 2):
2.5.3.1. Casos imprevisíveis: 05 (cinco) dias úteis para a CONTRATADA
providenciar a substituição do técnico.
2.5.3.2. Casos previsíveis: período de férias e outros afastamentos previsíveis, a
CONTRATADA deverá providenciar a substituição no dia útil seguinte à ausência do
profissional.
2.5.4. Nos casos de afastamentos, será descontado o valor do serviço não
prestado pelo profissional alocado na contratante.
2.5.5. O não cumprimento dos prazos estipulados, serão considerados como
descumprimento de contrato e passíveis de aplicação das penalidades previstas.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação
do seu extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do
art. 57, II,  da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
3.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na realização do serviço;  
3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;  
3.1.4. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação. 
3.1.5. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o
interesse na prorrogação; 

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

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
4.1. A repactuação do valor será permitido desde que observado o interregno
mínimo de um ano, a contar da data da assinatura do Contrato, ou ainda, da data da
última repactuação.
4.2. A repactuação será precedido de cálculo e demonstração analítica do
aumento ou da redução de custos, de acordo com a planilha constante no Anexo II
devendo ser observadas a adequação aos novos preços de mercado, desde que não
ultrapasse o percentual estabelecido pelos indexadores oficiais.
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4.3. Os efeitos financeiros da repactuação reajuste são devidos a contar da
data da solicitação, desde que devidamente acompanhada dos documentos
comprobatórios, cabendo à parte interessada a iniciativa e o encargo dos cálculos e
da demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos.
5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO
5.1. O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
5.2. PARÁGRAFO ÚNICO – No preço avençado nesta Cláusula encontram-se
incorporados todos os salários, impostos, encargos sociais, obrigações, taxas, e
demais despesas que, direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste
Contrato.
5.3. A carga horária para todos os profissionais é de 40 H/S(Quarenta horas
semanais).
5.4. Os valores dos serviços especificados no termo de referência sofrerão
ajuste anual equivalente ao último dissídio coletivo da categoria, preservando dessa
forma o poder financeiro dos salários e permitindo a contratação de pessoal com os
valores de mercado.

5.4.1. A empresa é responsável por manter a equidade salarial e o principal
objetivo do item anterior é evitar que os serviços com o mesmo tipo de execução
sejam recebam remuneração diferente.
5.4.2. Qualquer alteração contratual deverá observar a legislação em vigor
e, quando se tratar de reajuste de preços, deverá ainda observar a periodicidade
mínima de 01 (um) ano, contado da data de assinatura do contrato para o
primeiro e da data do último reajustamento para os subsequentes.

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS
6.1. O prazo para início da execução dos serviços é de até 20 (vinte) dias
corridos, após a assinatura do contrato e do recebimento da Ordem de Início dos
Trabalhos. Esta ordem será emitida pelos prepostos de cada lote, contendo a relação
de funcionários/função a serem executadas/iniciados e o número de computadores
que deverão ser entregues.
6.2. Será considerado como início da execução dos serviços a data em que a
CONTRATADA estiver operando de acordo com os requisitos previstos no contrato e
na Ordem de início dos trabalhos, com pessoal qualificado e adequadamente
treinado. Nesse dia, deverá ser realizada reunião entre os representantes da
CONTRATADA e do CONTRATANTE, cuja ata formalizará a data de início da execução
dos serviços e será a data considerada para início da contabilidade para emissão da
fatura a ser paga pela CONTRATANTE.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
7.1. O processo de liquidação da despesa decorrerá da verificação da efetiva
prestação dos serviços, tomada por prazo de execução, o que dará o direito à
Contratada de receber seu pagamento, mediante a apresentação de títulos e
documentos comprobatórios do referido crédito, vedada qualquer antecipação de
pagamentos ou inclusão de serviços não previstos.
7.2. Para liquidação e pagamento correspondente à despesa, a Contratada
deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura discriminada, impreterivelmente
até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do serviço prestado, acompanhada dos
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações decorrentes deste
contrato.
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7.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, em 02
(duas) vias, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação, nas propostas e no próprio instrumento de contrato, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais
ou da matriz.

7.3.1. A nota fiscal/fatura será emitida pela Contratada em inteira
conformidade com as exigências contratuais e legais, especialmente as de
natureza fiscal, acrescidas das seguintes informações:

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
RAZÃO SOCIAL: PMMG - CENTRO DE TECNOLOGIA EM
SISTEMAS
CNPJ: 16.695.025/0001-97
INSC. ESTADUAL: Isenta
ENDEREÇO: Avenida Amazonas, nº 6.455, Gameleira,CEP:
30.510-900
CIDADE: Belo Horizonte/MG
TELEFONE: (31) 2123 – 1103
OBS.: DEVERÁ AINDA SER INFORMADO NO CORPO DA
NOTA FISCAL: - dados bancários para pagamento (conta,
agência e banco);
- unidade Executora 1250070-CTS, nº e ano do Empenho;
- se Simples Nacional ou não;

 

7.3.2. O pagamento da prestação de serviços somente ocorrerá após o
recebimento definitivo com aceite pela CPARM/CTS e do relatório dos prepostos
de cada lote, constatando que o serviço foi executado em conformidade com as
especificações deste certame e mediante prévia a comprovação do pagamento
dos salários e benefícios dos profissionais alocados pela Contratada e dos
respectivos encargos sociais do mês de competência.

 

7.3.3. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento à CONTRATADA
após apresentação de Nota Fiscal juntamente com a CND do INSS e CRF do
FGTS, vigentes na data do pagamento, revestidas das formalidades legais e
embasada na Ordem para início dos trabalhos, para empenho, liquidação e
pagamento, além dos documentos abaixo, visados pela Comissão Permanente de
Avaliação e Recebimento de Materiais do CTS, relativamente ao pessoal
empregado na execução do objeto do contrato:

7.3.3.1. Cópia da Guia da Previdência Social – GPS, referente ao mês da
execução da prestação dos serviços, devidamente quitada;
7.3.3.2. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a
Previdência Social (GFIP), referente ao mês da execução da prestação dos
serviços, devidamente quitada.
7.3.3.3. Cópia dos comprovantes de despesas variáveis com transporte
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de profissionais
7.3.4. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado pelo CTS em
até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente
atestada pela definida pela contratante e acompanhada dos demais documentos
comprobatórios. O pagamento será efetuado através da Seção de Orçamentos e
Finanças – SOFI, em moeda nacional, por meio de ordem bancária.
7.3.5. Quando da efetivação do pagamento da nota fiscal/fatura serão
deduzidos os valores correspondentes à retenção na fonte de tributos e
contribuições de qualquer esfera de governo (federal, estadual/distrital ou
municipal), na forma e modo determinado pelo ordenamento jurídico aplicável.
7.3.6. Na hipótese de isenção de algum dos Encargos Sociais Básicos e/ou
Tributos, a Contratada deverá apresentar documentos comprobatórios,
deduzindo este percentual dos Grupos correspondentes.
7.3.7. No caso de isenção ainda não transitada em julgado, o valor será
depositado em juízo até o término do contrato ou decisão terminativa.
7.3.8. A devolução de nota fiscal/fatura não aprovada pelo CTS, em
hipótese alguma, servirá de pretexto para que a Contratada suspenda a
execução dos serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus
profissionais ou fornecedores.
7.3.9. Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do
Contratante, a Contratada terá direito à multa moratória no valor de 2%, mais
juros de mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento,
calculado sobre o valor em atraso até o efetivo pagamento, mediante
apresentação de requerimento formal e fundamentado, devidamente instruído
com planilha detalhada de cálculos.
7.3.10. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por
parte de empresa contratada (p.ex., alterações, correções, substituições de
serviços, equipamentos ou documentos), o curso do prazo para pagamento será
interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que todas as
providências forem cumpridas, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer
encargos, inclusive multa e juros.
7.3.11. Caso a CONTRATADA entregue fatura e/ou Nota Fiscal de serviços
prestados após ultrapassado o prazo previsto no item 14.4, suportará todos os
ônus decorrentes deste atraso, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer
encargos, inclusive multa e juros, sem prejuízo para aplicação das sanções
administrativas previstas em lei e no contrato. Salvo quando decorrer de culpa
exclusiva do erário.

8. CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1251 06 181 34 2032 0001 339040 2 0 10 1
1251 06 181 34 4057 0001 339040 2 0 73 1
1251 10 302 37 2023 0001 339040 2 0 49 2
1251 06 181 34 4048 0001 339040 2 1 10 1
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8.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.
9.  CLÁUSULA NONA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
9.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de
prestação de garantia, no valor de                       R$ ........................ (...............),
correspondente ao percentual de 3% (três por cento) do valor do contrato, cabendo-
lhe optar dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.
9.2. O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir
imperfeições na execução do Contrato ou para reparar danos decorrentes de ação
ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu, ou, ainda, para aplicação de
multas, após esgotado o prazo recursal.
9.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação,
ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais
represente 3% (cinco por cento) do valor do Contrato, a CONTRATADA se obriga a
restabelecer o valor real da garantia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas,
a contar da data em que para tanto for notificado pela CONTRATANTE.
9.4. O valor da garantia será retido integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, ou de reparação por
perdas e danos, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.5. O valor da garantia será liberado pela CONTRATANTE, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a partir do término do Contrato, se cumpridas todas as obrigações
devidas pela CONTRATADA, inclusive recolhimento de multas e satisfação de
prejuízos que tenham sido causados ao CONTRATANTE na execução do objeto deste
Contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO
10.1. O acompanhamento da execução deste contrato será feita pela
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei federal nº. 8.666/93, através de seus
prepostos (Fiscais), cada lote terá seu fiscal.
10.2. Os Prepostos do contrato deverão reduzir a termo toda ocorrência que
de alguma maneira tenha influência na execução do contrato e notificar formalmente
a contratada acerca da ocorrência de qualquer irregularidade na execução dos
serviços ora contratados
10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula, não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados à CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos ou decorrentes da execução do objeto deste contrato.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBSTITUIÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
11.1. Área de Desenvolvimento de Sistemas, Analista de
Infraestrutura e Engenharia/Projetos (Lote 1):

11.1.1. No caso da cessação da prestação de serviços por afastamentos de
qualquer um dos profissionais por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, a
CONTRATADA deverá providenciar, a critério da CONTRATANTE, em no máximo
15 (quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro dia de início da vacância da
vaga, outro profissional, com o mesmo nível técnico, para suprimento daquela
vaga.
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11.1.2.  A administração pode requerer a substituição de profissional a
qualquer tempo sempre que considerar que o desempenho ou o comportamento
do profissional alocado não estiver adequado aos padrões internos da PMMG,
considerando tratar-se de órgão de Segurança Pública, ficando a CONTRATADA
obrigada a promover a substituição no prazo de 15(quinze) dias úteis, contados
da notificação do CONTRATANTE, para que promova uma nova contratação.

11.2.  Área técnica de Hardware, Rede e Software (Lote 2):
11.2.1. Casos imprevisíveis: 05 (cinco) dias úteis para a CONTRATADA
providenciar a substituição do técnico.
11.2.2. Casos previsíveis: período de férias e outros afastamentos
previsíveis, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição no dia útil seguinte
à ausência do profissional.

11.3. Nos casos de afastamentos, será descontado o valor do serviço não
prestado pelo profissional alocado na contratante.
11.4. O não cumprimento dos prazos estipulados, serão considerados como
descumprimento de contrato e passíveis de aplicação das penalidades previstas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
12.1. É obrigatório o fornecimento de uniforme e EPI para os setores que
assim exigirem, conforme exigências legais. Os itens que poderão ser solicitados:

a) Jaleco
b)Capacete
c) Luva
d)Abafador
e) Avental
f) Protetor solar
g)Outros

12.2. Os insumos indenizáveis não sofreram correção por qualquer índice, seu
valor será o de mercado quando acontecer a demanda.
12.3. Considerando a natureza técnica dos serviços a serem prestados e os
fins a que se destinam, bem como a qualidade necessária para alcança-los, a
Contratada deverá alocar alguns equipamentos e coloca-los a disposição dos
profissionais empregados na execução do contrato. Assim, para a prestação de
serviços especificada no lote 1, serão necessários os equipamentos a seguir
especificados, cuja propriedade, administração, manutenção e utilização ficarão sob a
responsabilidade exclusiva da Contratada:

12.3.1. Mac mini i7 ou superior, com mouse, teclado e monitores
compatíveis, quando o profissional for alocado em projetos que demandem
desenvolvimento mobile para IOS ou plataformas similares que venham a
surgir.
12.3.2. Telefones celulares e tablets com requisitos mínimos a seguir
quando o projeto exigir desenvolvimento Android:

a) Android com 2GB de memória RAM ou mais, tela capacitiva de 5’’ ou
superior para celulares e 10’’ ou superior para tablets com android 4.4
nativamente instalado.
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b)Android com 2GB de memória RAM ou mais, tela capacitiva de 5’’ ou
superior para celulares e 10’’ ou superior para tablets com android 5
nativamente instalado.
c) Android com 2GB de memória RAM ou mais, tela capacitiva de 5’’ ou
superior para celulares e 10’’ ou superior para tablets com android 6
nativamente instalado.
d)Android com 2GB de memória RAM ou mais, tela capacitiva de 5’’ ou
superior para celulares e 10’’ ou superior para tablets com android 7
nativamente instalado.

12.3.3.  Telefones celulares e tablets com requisitos mínimos a seguir
quando projeto exigir desenvolvimento IOS:

a) Apple Iphone 5 em qualquer de suas versões
b)Apple Iphone 6 em qualquer de suas versões
c) Apple Iphone 7 em qualquer de suas versões
d)Apple Ipad mini 2 em qualquer de suas versões
e) Apple Ipad mini 3 em qualquer de suas versões
f) Apple Ipad mini 4 em qualquer de suas versões

12.4. Com objetivo de preservar a qualidade dos serviços prestados e evitar
prejuízos à finalidade dos mesmos, caso haja lançamento de atualizações de versão
do Android ou de aparelhos da Apple, outros equipamentos poderão ser solicitados
pela Contratante, mediante prévia e justificada requisição a fim de garantir que os
aplicativos que forem desenvolvidos sejam testáveis nas novas plataformas
12.5. Caso determinado equipamento apresente problemas ou sofra qualquer
incidente que redunde na interrupção da prestação de serviço, caberá à contratada
substituir o equipamento por outro equivalente no intervalo de 3 (três) dias úteis
após a comunicação feita pela contratante.
12.6. A contratante não se responsabiliza por danos, extravio ou defeitos dos
equipamentos, sendo uso deles responsabilidade exclusiva dos funcionários da
contratada com quem os equipamentos estiverem em uso.
12.7. A empresa poderá regular o uso dos equipamentos pelos funcionários
como melhor lhe convier, desde que seja assegurada a eficiente utilização deles para
a execução do serviço junto à contratante, sem prejuízo ou perda de horas
trabalhadas pelos profissionais.
12.8. Quando tratar-se de profissional empregado em projeto Mobile, a
empresa deverá fornecer as licenças de desenvolvedor da Apple e do Google,
conforme o caso, para cada profissional alocado em projetos que as demande, e
deverá mantê-las atualizadas e funcionais até o fim da vigência do contrato ou até o
fim da necessidade delas declarada pela contratante.
12.9. A contratada deverá ainda fornecer as licenças que permitam a
distribuição pública das aplicações mobile desenvolvidas nas lojas de aplicativos da
Apple e do Google e deverá manter tais licenças atualizadas e em condições de uso
até o fim da vigência do contrato, cedendo à contratante os usuários e senhas de
acesso, bem como o direito de livremente alterá-los conforme lhe for conveniente.
12.10. Os gastos com licenças para distribuição de aplicativos nas lojas de
aplicativos serão indenizáveis quando ocorrerem, desde que devidamente
comprovados, já os gastos com licenças para desenvolvedores serão por conta
exclusiva da contratada.
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12.11.  Os gastos com licenças para alocação de aplicações nas lojas da Apple e
do Google serão indenizados à contratada sempre que ocorrem, já os gastos com
licenças de desenvolvedores não o serão.
12.12. O reembolso com as licenças indenizáveis será lançado pela contratada
no mês subsequente ao pagamento, na nota fiscal de prestação do serviço.
12.13.  A contratante não poderá avocar qualquer direito sobre as aplicações
desenvolvidas, nem sobre as contas de usuário criadas junto ao Google ou à Apple,
durante a vigência do contrato ou após o seu encerramento, sendo toda a produção
de sistemas, qualquer que seja sua natureza, propriedade intelectual da
CONTRATANTE.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO DESLOCAMENTO DE
FUNCIONÁRIOS
13.1. Caso seja necessário o deslocamento do profissional para um local
secundário de prestação de serviço durante o horário de trabalho, este
deslocamento dar-se-á por meio de transporte privado de passageiros (taxi, uber ou
congênere), poderá ser reembolsado, desde que a contratada apresente o recibo ou
comprovante de despesa emitida pelo prestador do serviço de transporte em nome
da mesma. O valor do reembolso deverá constar na nota fiscal do mês posterior à
prestação no serviço ou no próximo mês, se a nota já tiver sido faturada.
13.2. Os deslocamentos de profissionais para prestação de serviço em
unidades distintas do local primário de trabalho, ocorrerá apenas por determinação
formal da contratante, que especificará o dia e o local de destino do deslocamento.
13.3. Estima-se que o limite máximo de deslocamento para a prestação dos
serviços especificados no lote 1, será de 60 deslocamentos/mês, para todo o
conjunto de profissionais, sendo considerado para cada deslocamento os trajetos de
ida e volta ao local destinatário dos serviços
13.4. Os profissionais da contratada deverão utilizar-se, para os
deslocamentos, de serviço de taxi ou outro similar mais barato, desde que esteja
legalmente habilitado a operar em Belo Horizonte e Região Metropolitana, que deverá
emitir comprovante do custo deslocamento em nome da CONTRATADA com dia e
horário compatíveis com a determinação de deslocamento da CONTRATANTE.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE
TRABALHISTA
14.1. Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto
deste Contrato, observar as normas que integram o regime jurídico da relação
trabalhista celetista, em especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação
complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos
contidos nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na
execução dos serviços.
14.2. A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer ações
judiciais, reivindicações ou reclamações de seus empregados, sendo, em quaisquer
circunstâncias, considerada como exclusiva empregadora e única responsável por
qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar, em qualquer época, decorrente
de tais ações, reivindicações ou reclamações.
14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação/citação, qualquer
reclamação trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a serviços
prestados no CTS.
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14.4. Vindo o CTS a responder por qualquer ação ou reclamação proposta por
empregados da CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro, estará
expressamente autorizado a, mediante simples comunicação escrita, reter e utilizar
os créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessário para o
ressarcimento integral da obrigação exigida, incluindo custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E
DA CONTRATADA
15.1.  DA CONTRATADA:

15.1.1. Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos
termos da legislação vigente, de modo que os mesmos sejam realizados com
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade,
conforme especificações dos Anexos I e II.
15.1.2. Gerenciar e manter com recursos e meios próprios as pessoas
prestadoras de serviços, nas localidades indicadas;
15.1.3. Fornecer a todos os empregados os benefícios provenientes da
convenção ou acordo coletivo de cada categoria.
15.1.4. Apresentar, quando solicitado, no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas, cópia de toda a documentação necessária para a comprovação do
cumprimento de exigências constantes do Edital;
15.1.5. Iniciar as atividades de prestação dos serviços, após comunicação
formal a Contratada, por meio de ofício.
15.1.6. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar
os serviços, observando fielmente a legislação aplicável quando de sua
contratação.
15.1.7. Com o objetivo de manter a qualidade da prestação de serviços, a
CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA que os profissionais
empregados na execução do contrato – Lote 1 e 2, sejam inseridos em cursos
ou treinados, com o objetivo de atuarem diretamente no objeto contratado neste
certame, sedo que caberá a contratada todos os ônus e providências
necessárias à inscrição e participação do profissional no evento.

15.1.7.1. No caso de tecnologias não enquadradas nos grupos do lote do
contrato e for necessário aos projetos desenvolvidos pela contratante,
poderá ser requerido da contratada treinamento para os profissionais
alocados. Este treinamento será reembolsado pela contratante.
15.1.7.2. A Contratada deverá apresentar previamente os custos dos
treinamentos para aprovação da contratante, que poderá fazer orçamentos
(quando houver outras empresas que forneçam o treinamento) para
confrontar o preço apresentado para o serviço. Sendo que só depois desta
análise será autorizado o gasto pelo preposto do contrato e reembolsado
na nota fiscal posterior à prestação do serviço.
15.1.7.3. O limite máximo anual para gastos com cursos e/ou
treinamentos passíveis de reembolso pela CONTRATANTE não excederá a
5% do valor anual do contrato

15.1.8. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas ou obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como
alimentação, transporte ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da
contratação dos serviços.
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15.1.9. Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, cíveis ou
penais relacionados aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência.
15.1.10. Cumprir e fazer cumprir por seus empregados as normas e
regulamentos disciplinares da CONTRATANTE, bem como quaisquer determinações
emanadas das autoridades competentes.
15.1.11. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.
15.1.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente
Contrato.
15.1.13. Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições de
habilitação exigidas no processo licitatório.
15.1.14. Não se valer do Contrato a ser celebrado para assumir obrigações
perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem
auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto
bancário, sem prévia autorização do CONTRATANTE.
15.1.15. No caso de utilização da garantia pela CONTRATANTE, em função de
quaisquer penalidades aplicadas, a CONTRATADA obrigar-se-á a fazer a respectiva
reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for
notificada.
15.1.16. Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados
à CONTRATANTE ou à terceiros, seja por imperícia, negligência, imprudência ou
desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços, os quais
deverão ser descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da empresa, ou ajuizada, se for
o caso, a dívida, sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato.
15.1.17. Comunicar à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer
ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual.
15.1.18. Fornecer crachá de identificação da empresa com nome dos
funcionários, devendo todos os funcionários diariamente usá-los em local visível,
sendo de uso pessoal e intransferível.
15.1.19. Repor os materiais que porventura forem danificados pelos funcionários
(por descuido ou mal uso).
15.1.20. Adotar, nos processos seletivos que destinarão recursos humanos para
a execução contratual, os seguintes critérios, além de outros que julgar
convenientes, análise de vida pregressa, currículo, entrevista e provas de
conhecimento.
15.1.21. A contratada deverá exigir a assinatura de um termo de confidencialidade
pelo profissional alocado na contratante.
15.1.22. Recrutar e selecionar os profissionais necessários à realização dos
serviços, de acordo com a qualificação mínima prevista nas Especificações Técnicas,
do Anexo I – Termo de Referência do Pregão, observando o seguinte:

15.1.22.1.  Adotar, nos processos seletivos de recursos humanos para a
execução contratual, os seguintes critérios, além de outros que julgar
convenientes, análise de vida pregressa, currículo, entrevista e provas de
conhecimento.
15.1.22.2. A CONTRATANTE poderá recusar a alocação de profissional caso ele
possua registros em ocorrências policiais que o tornem suspeito para atuar com
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as informações da CONTRATANTE.
15.1.22.3. As atividades a serem desenvolvidas pela equipe serão normatizadas
pela Polícia Militar/CTS, inclusive sendo obrigatório a assinatura de Termo de
Confidencialidade por parte de todos os profissionais envolvidos.

15.1.23. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus profissionais.
15.1.24. A CONTRATADA deverá indicar, no ato da assinatura deste Contrato e
sempre que ocorrer alteração, 01 (um) preposto qualificado para representá-la
perante o CTS e para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, devendo este
preposto responder por todos os assuntos relativos ao presente Contrato e atender
aos chamados do CTS.
15.1.25. O preposto deverá possuir o conhecimento e a capacidade profissional
necessários para responder pela CONTRATADA, bem como ter autonomia e
autoridade para resolver qualquer assunto relacionado com os serviços contratados,
verificando constantemente o bom andamento dos trabalhos e zelando pela disciplina
e aprimoramento das equipes.
15.1.26. Sempre que solicitado, o representante da CONTRATADA deverá visitar o
CTS, a fim de vistoriar a execução dos serviços e promover as alterações
necessárias, buscando a constante melhoria dos trabalhos e dos resultados obtidos.
15.1.27. Os funcionários deverão ter seguro de vida, podendo ser individual e ou
em grupo.
15.1.28. O plano de saúde contemplado para os serviços especificados nos lotes
deverá ser contratado na modalidade “pleno” para o usuário, podendo ou não ser
co-participativo para o dependente legal, deverão ser contratados junto a empresas
idôneas, tenham atendimento na RMBH no mínimo e que atendam as normas da
ANS.
15.1.29. A CONTRATADA obriga-se a restituir integralmente todo e qualquer valor
recebido da CONTRATANTE relacionado a PLR de profissionais empregados na
execução do contrato, caso não faça o repasse do valor equivalente da PLR na data
e condições previstas em lei e normas específicas. Este ressarcimento, caso
aconteça, será no mês posterior a declaração que não houve lucro e
consequentemente não irá pagar a PLR aos funcionários.
15.1.30. A CONTRATADA deverá implementar as suas expensas, sistema de
PONTO POR BIOMETRIA nas dependências do CTS e DEVERÁ garantir acesso ao
sistema de ponto aos prepostos dos contratos definidos pela contratante para fins
de acompanhamento e controle.
15.2. DA CONTRATANTE:

15.2.1.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme previsto na
Cláusula 7.3.4 deste Contrato, do valor mensal da prestação do serviço,
mediante apresentação da fatura, após a aceitação dos serviços faturados;
15.2.2. Verificar a regularidade da situação fiscal, pagamento de salários
devidos e dos recolhimentos sociais trabalhistas da CONTRATADA, antes de
efetuar o pagamento devido;
15.2.3. Promover, por intermédio dos servidores designados, o
acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo
medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
15.2.4. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência, inclusive a
necessidade de substituição de qualquer profissional.
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necessidade de substituição de qualquer profissional.
15.2.5. Observar, para que durante a vigência contratual sejam cumpridas
as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório;
15.2.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas;
15.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;
15.2.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades,
débitos que porventura venham a ser encontrados no decorrer da execução do
objeto contratual;
15.2.9. Recomendar a imediata substituição dos funcionários alocados pela
CONTRATADA que venham a ser considerados inaptos ao serviço;

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
16.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
16.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem
o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em
consequência desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os
seguintes termos:

16.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento
ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um
agente público no processo de licitação ou execução do contrato;
16.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de
influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do CONTRATANTE;
16.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre
os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das
propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos
benefícios da competição livre e aberta;
16.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de
influenciar a participação delas no processo de licitação ou afetar a
execução de um contrato;
16.2.5. “prática obstrutiva” significa:

16.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente
provas materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
CONTRATANTE ou outro órgão de controle sobre alegações de
corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar,
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a
liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para
a investigação; ou
16.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício
do direito do CONTRATANTE ou outro órgão de controle de investigar e
auditar.

16.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
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previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou
coercitivas durante o procedimento licitatório.
16.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser
encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas
cabíveis.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ANTINEPOTISMO
17.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau  com agente público ocupante de cargo em comissão
ou função de confiança no órgão Contratante, salvo se investidos por concurso
público.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. AO descumprimento total ou parcial deste instrumento contratual,
ensejará na aplicação de sanções previstas no art. 38 do Decreto estadual nº
45.902/12, c/c art. 16 do Decreto estadual nº 44.786/08 e artigos 86 e 87 da Lei
8.666/93, a saber:

18.1.1. advertência por escrito;
18.1.2. multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado
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;
18.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. 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.
18.4. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) será recolhido pelo Documento de
Arrecadação Estadual (DAE) no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
notificação. No caso de o descumprimento Contratual ocorrer antes do pagamento,
este somente será realizado pela Contratante à Contratada após a finalização do
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Processo Administrativo Punitivo, descontado o valor da multa, se houver.
18.5. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

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

18.6. 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.
18.7. 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.
18.7.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
18.8. 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.
18.9. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.10. 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:

18.10.1. Retardarem a execução do objeto;
18.10.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.10.2.1. 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.

18.10.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.11. 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.
18.12. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
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agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
18.13. Os contratantes ou adjudicatários serão notificadas dos atos
que forem praticados nos processos de aplicação de penalidades
sucessivamente por:

18.13.1. Endereço eletrônico dos representantes credenciados ou do
fornecedor cadastrado, com aviso de recebimento, conforme o art. 7°,
parágrafo 2°, do Decreto no 46.668/2014;

18.13.1.1. Os adjudicatários informarão no ato da assinatura do contrato,
04 (quatro) endereços eletrônicos(e-mail), no máximo, para os quais devem
ser enviadas as notificações de comunicação;
18.13.1.2. Enviadas as notificações para os endereços informados, as
empresas ficam obrigadas a declararem o seu recebimento, em resposta à
mensagem de notificação, no prazo máximo de dois dias úteis;

18.13.2. Notificação expedida pelo SEI - Sistema Eletrônico Integrado,
a qual será enviada para o contratado ou adjudicatário cadastrado,
para que constitua sua assinatura eletrônica ao termo;

18.13.2.1. Após 05 (cinco) dias úteis de envio do termo de notificação,
conforme registro de movimentação processual do SEI, caso não tenha
sido exarada a assinatura mencionada no item 8.13 ou não tenha havido
manifestação de resposta, a empresa será considerada notificada para
todos os efeitos decorrentes da conclusão do procedimento de aplicação de
penalidades;

18.13.3. Pelo correio, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento;

18.13.3.1. Será considerada válida a notificação enviada pelo correio, cujo
recebimento tenha sido efetuado por funcionário da pessoa física ou jurídica
contratante;

18.13.4. Por meio de ofício, entregue mediante recibo, que poderá
ser assinado pelo sócio-proprietário, representante legal ou
funcionário do contratado ou adjudicatário;
18.13.5. Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais - DOMG -, caso o fornecedor se encontre em lugar ignorado ou
inacessível, depois de exauridas as possibilidades descritas nos incisos
anteriores.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO
19.1. Constituem motivos para rescisão do contrato:

19.1.1. Não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas
contratuais, especificações ou prazos;
19.1.2. a lentidão e ou desídia no cumprimento do contrato, levando o
CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação do serviço, no prazo
estipulado;
19.1.3. atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
19.1.4. a paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação
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ao CONTRATANTE;
19.1.5. a subcontratação total ou parcial do objeto, associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das
obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA, que afetem a boa execução do contrato, sem prévio
conhecimento e autorização do CONTRATANTE;
19.1.6. desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim
como as de seus superiores;
19.1.7. cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em
registro próprio, pelo representante do CONTRATANTE designado para
acompanhamento e fiscalização deste contrato;
19.1.8. a decretação de falência ou instauração de insolvência civil da
CONTRATADA;
19.1.9. a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
19.1.10. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do
CONTRATANTE, e exaradas no processo a que se refere este contrato;
19.1.11. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
19.1.12. atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes de serviço prestado, salvo no caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
19.1.13. a não liberação por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto
para a prestação dos serviços;
19.1.14. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução deste contrato.

19.2. A rescisão deste contrato poderá ser:
19.2.1. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
termo do inciso I do art. 79 do Lei federal nº 8.666/93, observado o disposto no
artigo 109, I, "e", do mesmo diploma legal;
19.2.2. amigável, por acordo entre as partes, nos termos do art. 79, inciso
II, da Lei 8.666/93, formalizada a intenção com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
19.2.3. judicial, nos termos da legislação vigente.

19.3. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da Administração nos
casos de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei federal nº 8.666/93.

19.3.1. Nas hipóteses de rescisão prevista no art. 77 da Lei federal nº
8.666/93 serem procedidas por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE
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autorizada a aplicar as penalidades previstas na Cláusula Nona deste contrato.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
20.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores sobre a
matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
20.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador,
nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel
de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei nº 13.709/2018.
20.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente
para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer
tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa autorização da
CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompatível com as finalidades
e prazos acordados.
20.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2
(dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas atividades,
relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
20.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os
dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos
reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
20.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador, para
a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
20.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes à Lei
nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
20.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes
aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a
presente contratação.
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições ora
pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme § 1º do artigo 65
da Lei 8666/93.
21.2. A CONTRATADA obriga-se a utilizar de forma privativa e confidencial, os
documentos fornecidos pela CONTRATANTE para execução do contrato.
21.3. A tolerância quanto à eventuais descumprimentos ou infrações relativas
às Cláusulas e condições estipuladas no presente Contrato, não será considerada
como precedente, novação ou renúncia aos direitos que a lei e o presente
instrumento assegurem às partes.
21.4. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
21.5. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80
da Lei 8.666/93;
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21.6. Fica expressamente vedada a alocação de trabalhador autônomo ou
equiparado, para a prestação de serviços neste CTS.
21.7. O início da prestação dos serviços se dará mediante comunicação formal
a Contratada por meio de ofício.
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS.
22.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
23.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – FORO
24.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais,
para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 04/11/2021, às 12:37, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 04/11/2021, às 13:49, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 04/11/2021, às 15:19, 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 36988069 e o código CRC E4346FCC.

Referência: Processo nº 1250.01.0008350/2021-22 SEI nº 36988069
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

                                                                                                                                                                           
  

Parecer nº 80/2021-Ass.Jur./DTS
 
Assunto:    Pregão Eletrônico nº 85/2021 -  Prestação de serviços de
tecnologia da informação, com fornecimento de mão-de-obra
especializada, de forma contínua. Critério de Julgamento: Menor Preço.
Modo de disputa: Aberto e fechado. - SEI 1250.01.0008350/2021-22
 
1. DO ESCOPO DA ANÁLISE JURÍDICA
1.1. Primeiramente, impende registrar que o exame dos presentes autos
restringe-se aos aspectos jurídicos do Edital e seus anexos (36784487,
36909259, 37090732, 36988069 e 37393379), excluídos, portanto, aqueles de
natureza técnica, financeira ou de conveniência e oportunidade.
1.2. Destarte, o escopo da presente manifestação jurídica é apoiar a
autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a
serem praticados ou já efetivados.
2. DA ANÁLISE 
2.1. Sob o aspecto formal, verifica-se que o presente procedimento está em
conformidade com as exigências da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à
espécie, razão pela qual aprovo a minuta de Edital e seus anexos (36784487,
36909259, 37090732, 36988069 e 37393379), ficando a presente aprovação
condicionada à aposição de assinatura nos respectivos documentos.
      “Sub censura”.
 

Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Jurídica - DTS

 

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 04/11/2021, às 12:38, 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 37499722 e o código CRC 67A70718.
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Referência: Processo nº 1250.01.0008350/2021-22 SEI nº 37499722
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miNas Gerais  diário do executivo sexta-feira, 05 de Novembro de 2021 – 37 
POrTArIA/uEMG Nº 147, DE 04 DE NOvEMBrO DE 2021

Dispõe sobre retificação do Anexo II da PORTARIA/UEMG Nº 145, de 28 de outubro de 2021, que concede promoção a servidores da carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.
A Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o disposto nos art. 21 e 21-A da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, considerando o Ofício Circular Cofin n.º 007/2021,
rESOLvE:
Art.1º Fica retificado o Anexo II da PORTARIA/UEMG Nº 145, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021, publicada em 29 de outubro de 2021, que concede promoção a servidores da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG - nas carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder 
Executivo, que passa a vigorar conforme o Anexo Único a esta Portaria.
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 04 de novembro de 2021 .
Lavínia rosa rodrigues

reitora

ANExO ÚNICO
(a que se refere o art . 1º da POrTArIA/uEMG Nº 147, de 04 de novembro de 2021)

NOME MASP CArrEIrA SITuAÇÃO ATuAL SITuAÇÃO NOvA vIGÊNCIA
NÍvEL GrAu NÍvEL GrAu ONDE SE LÊ LEIA-SE

CArMEM MIrIAM MACIEL JuNQuEIrA 1129580/5 PES Iv C vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
CrISTIANE SILvA FrANÇA 0896906/5 PES Iv A vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
CrISTINA ALvES MENEZES rOCHA 1064595/0 PES Iv B vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
EMErSON BASTOS LOMASSO 0454854/1 PES I B vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
HALLINE ANGELINO ESTANISLAu PACHECO 1012356/0 PES I B Iv A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
LIZA DANTAS NOGuCHI 1459914/6 PES Iv B vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
LOQuE ArCANJO JuNIOr 1018115/4 PES Iv B vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
LuIZ ANTONIO FELICIANO 1461566/0 PES Iv B vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
MArCELO AurELIANO MONTEIrO DE ANDrADE 1467205/9 PES Iv B vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
MArIA FLAvIA vANuCCI MOrAES 1108476/1 PES Iv B vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
MAurICIO DE ASSIS rEIS 1458082/3 PES Iv A vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021
SAMuEL DE CASTrO BELLINI LEITE 1452767/5 PES I B vI A xx/xx/2021 (Primeiro dia útil do mêssubsequente à data de publicação do ato de concessão) 01/11/2021

04 1552063 - 1

universidade Estadual de montes claros - uNimoNtES
reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

Retifica, por erro material, o Quadro I da Portaria nº 147 – Reitor/2021 referente ao ato de concessão de promoção por escolaridade, publicado no 
Diário Oficial de MG do dia 22/10/2021, para a seguinte forma:
Onde se lê:

QuADrO I
PrOMOÇÃO POr ESCOLArIDADE (art . 21-A da Lei nº 15 .463/2005)

MASP Adm . Nome Servidor Carreira Nível Atual Grau Atual Novo Nível Novo Grau
1046086/3 4 Christiane Borges Evangelista PES I A Iv A

 Leia-se:
QuADrO I

PrOMOÇÃO POr ESCOLArIDADE (art . 21-A da Lei nº 15 .463/2005)
MASP Adm . Nome Servidor Carreira Nível Atual Grau Atual Novo Nível Novo Grau

1046086/3 4 Christiane Borges Evangelista PES I B Iv A

04 1551535 - 1

ATO Nº 361 – DIrETOrIA CCSA – uNIMONTES/2021 - A Dire-
tora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da universidade Esta-
dual de Montes Claros - uNIMONTES, Professora MArIA ÂNGELA 
FIGuEIrEDO BrAGA, e a Chefe do Departamento de Direito Pri-
vado, Professora JANICE CLáuDIA FrEIrE SANTANA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 020-Reitor/2021, 
de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, DISPENSAM PArA POSSE 
E ExErCÍCIO EM CArGO EFETIvO, a contar de 26/10/2021, nos 
termos do artigo 4º, § 4°do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro 
de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de janeiro de 2005, os seguintes 
servidores:
Masp - 11278389 - Darcley Soares Menezes; adm . 02; 31h/a .
Masp - 14493548 - Sabrina Durães veloso Neto; adm . 01; 38h/a .
ATO Nº 363– DIrETOrIA CCH- uNIMONTES/2021 - O Diretordo 
Centro de Ciências Humanasda universidade Estadual de Montes Cla-
ros - uNIMONTES,ProfessorJÂNIO MArQuES DIAS, e oChefe do 
Departamento de Educação,ProfessorCArLOS ALBErTO SIQuEIrA 
ALEXANDRE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, CON-
vOCAM, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 3°,inciso IIdo Decreto 
n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de 
janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, ase-
guinte servidora:
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL I
PArA O PErÍODO DE 08/11/2021 A 31/12/2021
Masp 00000000-Maria Helena rodrigues Andrade; 40h/a .
ATO Nº 364– DIrETOrIA CCH- uNIMONTES/2021 - O Diretordo 
Centro de Ciências Humanasda universidade Estadual de Montes Cla-
ros - uNIMONTES,ProfessorJÂNIO MArQuES DIAS, e oChefe do 
Departamento de Educação,ProfessorCArLOS ALBErTO SIQuEIrA 
ALEXANDRE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, CON-
vOCAM, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 3°,inciso IIdo Decreto 
n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de 
janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, ase-
guinte servidora:
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL Iv
PArA O PErÍODO DE 08/11/2021 A 31/12/2021
Masp 00000000-Sandy Aparecida Barbosa Magalhães; 40h/a .
ATO Nº 365– DIrETOrIA CCH- uNIMONTES/2021 - O Diretordo 
Centro de Ciências Humanasda universidade Estadual de Montes Cla-
ros - uNIMONTES,ProfessorJÂNIO MArQuES DIAS, e oChefe do 
Departamento de Educação,ProfessorCArLOS ALBErTO SIQuEIrA 
ALEXANDRE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, CON-
vOCAM, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 3°,inciso IIdo Decreto 
n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de 
janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, ase-
guinte servidora:
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL I
PArA O PErÍODO DE 08/11/2021 A 31/12/2021
Masp 00000000-Ivanessa Alves Lopes Monção; 40h/a .
ATO Nº 366– DIrETOrIA CCH- uNIMONTES/2021 - O Diretordo 
Centro de Ciências Humanasda universidade Estadual de Montes Cla-
ros - uNIMONTES,ProfessorJÂNIO MArQuES DIAS, e oChefe do 
Departamento de Educação,ProfessorCArLOS ALBErTO SIQuEIrA 
ALEXANDRE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, CON-
vOCAM, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 3°,inciso IIdo Decreto 
n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de 
janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, ase-
guinte servidora:
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL I
PArA O PErÍODO DE 08/11/2021 A 31/12/2021
Masp 00000000-Tânia Mirtes Pereira Alkmim; 40h/a .
ATO Nº 367– DIrETOrIA CCH- uNIMONTES/2021 - O Diretordo 
Centro de Ciências Humanasda universidade Estadual de Montes Cla-
ros - uNIMONTES,ProfessorJÂNIO MArQuES DIAS, e oChefe do 
Departamento de Educação,ProfessorCArLOS ALBErTO SIQuEIrA 
ALEXANDRE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, CON-
vOCAM, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 3°,inciso IIdo Decreto 
n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de 
janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, ose-
guinte servidor:
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL I
PArA O PErÍODO DE 08/11/2021 A 31/12/2021
Masp 00000000-João Luiz Pereira da Silva; 40h/a .

ATO Nº 368– DIrETOrIA CCH- uNIMONTES/2021 - O Diretordo 
Centro de Ciências Humanasda universidade Estadual de Montes Cla-
ros - uNIMONTES,ProfessorJÂNIO MArQuES DIAS, e oChefe do 
Departamento de Educação,ProfessorCArLOS ALBErTO SIQuEIrA 
ALEXANDRE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, CON-
vOCAM, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 3°,inciso IIdo Decreto 
n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de 
janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, ase-
guinte servidora:
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL I
PArA O PErÍODO DE 08/11/2021 A 31/12/2021
Masp 00000000-Nadielle Pabrícia Penedo Lima; 40h/a .
ATO Nº 369– DIrETOrIA CCH- uNIMONTES/2021 - O Diretordo 
Centro de Ciências Humanasda universidade Estadual de Montes Cla-
ros - uNIMONTES,ProfessorJÂNIO MArQuES DIAS, e oChefe do 
Departamento de Educação,ProfessorCArLOS ALBErTO SIQuEIrA 
ALEXANDRE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, CON-
vOCAM, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 3°,inciso IIdo Decreto 
n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de 
janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, ase-
guinte servidora:
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL I
PArA O PErÍODO DE 08/11/2021 A 31/12/2021
Masp 12892485-Helia Elizene Souto; 40h/a .
ATO Nº 370– DIrETOrIA CCH- uNIMONTES/2021 - O Diretordo 
Centro de Ciências Humanasda universidade Estadual de Montes Cla-
ros - uNIMONTES,ProfessorJÂNIO MArQuES DIAS, e oChefe do 
Departamento de Educação,ProfessorCArLOS ALBErTO SIQuEIrA 
ALEXANDRE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, CON-
vOCAM, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 3°,inciso IIdo Decreto 
n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de 
janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, ase-
guinte servidora:
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL I
PArA O PErÍODO DE 08/11/2021 A 31/12/2021
Masp 00000000-Elaine Gonçalves de Araújo Nascimento; 40h/a .
ATO Nº 371– DIrETOrIA CCH- uNIMONTES/2021 - O Diretordo 
Centro de Ciências Humanasda universidade Estadual de Montes Cla-
ros - uNIMONTES,ProfessorJÂNIO MArQuES DIAS, e oChefe do 
Departamento de Educação,ProfessorCArLOS ALBErTO SIQuEIrA 
ALEXANDRE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, CON-
vOCAM, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 3°,inciso IIdo Decreto 
n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de 
janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, ase-
guinte servidora:
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL I
PArA O PErÍODO DE 08/11/2021 A 31/12/2021
Masp 00000000-Carla Cristine Alencar Chamone; 40h/a .

04 1551967 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

 ExTrATO DO CONTrATO
 Extrato do Contrato nº 9300460(INF-4336.00). Partes: EMG, por inter-
médio da Secretaria de Estado de Governo e a empresa Companhia de 
Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PrODEMGE . 
Objeto: Prestação de serviços de informática para acesso virtual Pri-
vate Network (VPN) Valor Global: R$ 13.380,00. Dotações Orçament
árias:1491 .04 .122 .705 .2500 .0001 .3390 .40 .03 .0 .10 .1;1491 .04 .122 .024 .
2008 .0001 .3390 .40 .03 .0 .10 .1 . Data de assinatura: 03/11/2021 . Assina 
pela Contratante: Juliano Fisicaro Borges . Assinam pela Contratada: 
roberto Tostes reis e Ladimir Lourenço dos Santos Freitas .

3 cm -04 1551511 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 54, para a 
prorrogação da Cessão do servidor Fernando Thadeu Marcenes Jun-
queira, Masp 1045342-1 . CEDENTE: SEGOv – CESSIONárIO: 
SECuLT . 1 - O presente termo aditivo ao convênio de Cooperação Téc-
nica tem por objeto a prorrogação de cessão doservidor Fernando Tha-
deu Marcenes Junqueira, Masp 1045342-1,ocupante do cargo efetivo 
deTécnico da Indústria Gráfica, do quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Governo, para continuar exercendo suas funções na Secreta-
ria de Estado de Cultura e Turismo - SECuLT, com ônus para o Cessio-
nário . Parágrafo primeiro - O prazo de vigência do presente termo adi-
tivo será de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 . Assinam: 
Igor Mascarenhas Eto, pela Secretaria de Estado de Governo - SEGOv 
e Leônidas José de Oliveira, pela Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo – SECuLT . Data de assinatura: 03/11/2021 .

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
2° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 33, para a 
prorrogação da Cessão do servidor rosen Clair Gonçalves ribeiro, 
Masp 292401-7 . CEDENTE: SEGOv – CESSIONárIO: SECuLT . 1 
- O presente termo aditivo ao convênio de Cooperação Técnica tem 
por objeto a prorrogação de cessão doservidor rosen Clair Gonçal-
ves ribeiro, Masp 292401-7, ocupante do cargo efetivo deTécnico 
da Indústria Gráfica, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Governo, para continuar exercendo suas funções na Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo - SECuLT, com ônus para o Cessionário . 
Parágrafo primeiro - O prazo de vigência do presente termo aditivo 
será de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 . Assinam: 
Igor Mascarenhas Eto, pela Secretaria de Estado de Governo - SEGOv 
e Leônidas José de Oliveira, pela Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo – SECuLT . Data de assinatura: 03/11/2021 .

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 67, para 
a prorrogação da Cessão do servidor José de Sousa Peres, Masp 
1045419-7 . CEDENTE: SEGOv – CESSIONárIO: FuNED . 1 - O 
presente termo aditivo ao convênio de Cooperação Técnica tem por 
objeto a prorrogação de cessão do servidor José de Sousa Peres, Masp 
1045419-7, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Administra-
ção Geral, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Governo, 
para continuar exercendo suas funções na Fundação Ezequiel Dias - 
FuNED, com ônus para o Cessionário . Parágrafo primeiro - O prazo de 
vigência do presente termo aditivo será de 01 de janeiro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022 . Assinam: Igor Mascarenhas Eto, pela Secretaria de 
Estado de Governo – SEGOv e Dario Brockramalho, pela Fundação 
Ezequiel Dias - FuNED . Data de assinatura: 03/11/2021 .

10 cm -04 1551919 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

 rETIFICAÇÃO CArTA CONvITE 8ª rPM
PMMG-8ª rPM . Carta Convite nº 01/2021 . Processo de Compras uni-
dade 1261556 - TDCO - PMMG/SEE . Objeto: Contratação de empresa 
especializada para a realização de serviço de elaboração de projetos de 
engenharia, para reforma do Colégio Tiradentes da 8ª rPM, em Gover-
nador valadares .
 Retificação do subitem 16.1 do Termo de Referência - ANEXO I do 
Edital .
 Onde se lê: O presente Contrato terá seu prazo de vigência até 
31/12/2021, a partir de sua assinatura .
 Leia-se: O presente Contrato terá seu prazo de vigência de 90 (noventa) 
dias, a partir da data de publicação no Diário Oficial-MG do resumo/
extrato do contrato.
 As demais cláusulas permanecem inalteradas .

3 cm -04 1551697 - 1

TErMO ADITIvO DE CONTrATO
CMI-PM/DAL-PMMG - 3º TA AO CT 09/2019, COMPrAS 
9214016/2019, DE PrESTAÇÃO DE SErvIÇOS . CMI-PM x 
TICKET SOLuÇÕES HDFGT S/A . Objeto: A alteração do preâm-
bulo do termo inicial e da Cláusula Primeira - Das Partes, face ao 
Ajuste Societário, da empresa Ticket Soluções HDFGT S/A, CNPJ/
MF: 03 .506 .307/0001-57, que passou a ser denominada Ticket Gestão 
Manutenção EZC S .A (Ticket Log), CNPJ 08 .273 .364/0001-57 . Infor-
mações: tel: (31) 2123-1039, em horário comercial ou no e-mail: cmi-
licitacao@pmmg.mg.gov.br

3 cm -04 1551987 - 1

 AvISO DE LICITAÇÃO
 PMMG - 2 rPM . Pregão Eletrônico – Processo de Compra: 
1259966000 60/2021 . PrOCESSO SEI 1250 .01 .0008835/2021-22 . 
Objeto: aquisição e instalação de piso emborrachado dupla face, ultra 
impacto, com dimensões de 1,00 m x 1,00 M, espessura mínima de 15 
MM, de cor preta para a academia de musculação do 18° BPM: Envio 
no Portal de Compras até as 08h59min do dia 22 de novembro de 2021 . 
www .compras .mg .gov .br

2 cm -04 1551699 - 1

 ExTrATO DE CESSÃO DE uSO
PMMG – Cessão de Uso 002/2021-15º BPM x Município de Rio 
Paranaíba/MG . Objeto: Cessão de uso do imóvel situado à rua Cap . 
Franklin de Castro nº 2 .255,bairro Novo rio para sediar o Pelotão PM 
de rio Paranaíba/MG . . valor: sem ônus vigência: 05 anos a partir da 
assinatura . Data: 30/09/2021 . 

2 cm -04 1551647 - 1

ExTrATO DE PrOCESSO DE COMPrA
 PMMG – 7ª rPM – PrEGÃO ELETrÔNICO

 Unidade Executora: 1259975. Processo de Compras nº. 45/2021. 
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos de educação física e 
musculação instalados para a academia do 60º BPM em Nova Serrana/
MG . A abertura da sessão de Pregão Eletrônico será no dia 16/11/2021 
às 09h00. Informações pelo tel. (37) 3301-0120. Edital disponível no 
site , opção “Serviços, Compras e Licitações”.

2 cm -04 1551571 - 1

 AvISO DE LICITAÇÃO
 PMMG/DTS/CSA-TIC . Pregão Eletrônico 85/2021 . Objeto: Prestação 
de serviços de tecnologia da informação, com fornecimento de mão-de-
obra especializada, de forma contínua, por período de 12 (doze) meses, 
prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses . Essa mão de obra 
deverá estar capacitada para o exercício das diversas atividades técnicas 
previstas neste termo, conforme suas respectivas qualificações profis-
sionais, utilizando potencialmente as seguintes tecnologias e habilida-
des, de acordo com o exigido pelos projetos e processos de trabalho da 
Contratante, conforme especificações, exigências e quantidades estabe-
lecidas no Termo de Referência, de acordo com especificações técni-
cas descritas no Edital . Encaminhamento das propostas comerciais para 
o Portal de Compras/MG: até dia 18/11/2021 às 08h55min . Abertura 
das propostas dia 18/11/2021 às 09h00min . A íntegra do edital e outras 
informações pelo telefone 31-2123-1103 ou 31 - 2123-1018. Edital dis-
ponível no sitewww .compras .mg .gov .br e www .pmmg .mg .gov .br .

4 cm -04 1551520 - 1

CONTrATO DE CESSÃO DE uSO
PMMG - 23ª CIA PM IND x MuNICÍPIO DE áGuA BOA . Cessão de 
uso; Objeto: utilização de um terreno, contendo torre e abrigo de teleco-
municações. Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2051.

1 cm -04 1551704 - 1

TErMO ADITIvO PMMG E MuNICÍPIO 
DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 

PMMG – 63 BPM x Município de São Sebastião do Oeste. 1 Termo 
Aditivo de 2021 ao Convênio 01/2021 . Objeto: ajustamento do con-
vênio, bem como de seu plano de trabalho celebrado entre as partes 
em 02/01/2020 . Novo valor de repasse previsto para o ano de 2021: 
r$73 .000,00 (setenta e três mil reais) .

2 cm -04 1551550 - 1

TErMO ADITIvO
 PMMG/GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR x EMPRESA 
SAFrAN HELICOPTEr ENGINES IND . E COM . DO BrASIL 
LTDA . Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 9223248/2019 . Objeto: 
prorrogação da vigência contratual, com reajuste do valor do contrato . 
valor total: r$ 719 .564,12 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e 
sessenta e quatro reais e doze centavos) . vigência: 07/11/2022 .

2 cm -04 1551614 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
PMMG –14ª rPM . TOMADA DE PrEÇOS nº 05/2021: Objeto: Con-
tratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a executar a 
construção de auditório, biblioteca e laboratório no Colégio Tiradentes 
da Polícia Militar – CTPM – em Curvelo/MG . O credenciamento para 
a licitação será realizado pela protocolização dos envelopes contendo 
a documentação exigida e a proposta de preços relativos ao certame, 
de 08h15min até às 08h59min do dia 24 de novembro de 2021 . DATA 
DE ABErTurA DA SESSÃO: às 09h00min do dia 24 de novembro 
de 2021 . Local para credenciamento, entrega de documentação e rea-
lização da sessão pública: Sala 04 do CTPM Curvelo, situado à Ave-
nida Luiz Pintor, nº 45, Bairro Boa Esperança, Curvelo/MG . CONSuL-
TAS AO EDITAL E DIvuLGAÇÃO DE INFOrMAÇÕES: www .
compras .mg .gov .br > Processos de compra > Compras > Consulta a 
processos de compra > unidade de compra código: 1261556 > número 
do processo 48, ano: 2021; ou no site www .policiamilitar .mg .gov .br > 
serviços > Licitações e compras > Tomada de Preços 05/2021 – 14ª 
rPM; ou na Seção de Compras/14ª rPM, à rua Francisco Godoy, 233, 
bairro Curiango, Curvelo/, CEP 35-790-638, telefone (38) 3729-6157 . 
ESCLARECIMENTOS: E-mail: 14rpm-compras@pmmg.mg.gov.br. 

responsável: Sávio Lemos Silva, Ten Cel PM, 
Ordenador de Despesas da 14ªrPM .

5 cm -04 1551631 - 1

CONTrATO DE CESSÃO DE uSO
PMMG - 23ª CIA PM IND x Município de José Gonçalves de Minas . 
Cessão de uso; Objeto: utilização de um terreno localizado na LMG677, 
contendo torre e abrigo de telecomunicações. Vigência: 05/11/2021 a 
05/11/2051 .

1 cm -04 1551686 - 1

 ExTrATO PuBLICAÇÃO DE PrEGÃO
PMMG – EM/13ª rPM . Pregão Eletrônico nº 17/21; Objeto: Aquisição 
de serviço empresa com a finalidade de executar serviços necessários 
para realização revitalização/reestruturação da sentinela do Complexo 
da 13ª região da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme edital . Pro-
postas: enviar ao Portal de Compras/MG, entre 08h de 08/11/2021 até 
as 08h de 19/11/2021, sendo pregão realizado em data; 19/11/2021 às 
09h . www .compras .mg .gov .br .

2 cm -04 1551684 - 1

rESuLTADO DE LICITAÇÃO
PMMG - 5ª rPM . Tomada de Preços 01/2021 - Processo nº 1261556 
00021/2021; Objeto: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia 
destinada a execução de obra de fornecimento e instalação de reservató-
rio de água, metálico, tipo taça, coluna seca, com capacidade mínima de 
15m³ de água no Colégio Tiradentes da PMMG - unidade uberaba-MG, 
conforme edital . A Comissão Permanente de licitação torna público que 
após realização da sessão pública do presente certame, a empresa TrI-
DEL CONSTruTOrA LTDA, CNPJ 07 .196 .651/0001-48 foi habili-
tada e teve sua proposta de preços classificada e declarada vencedora, 
com valor global de r$ 81 .671,01 (oitenta e um mil seiscentos e setenta 
e um reais e um centavo) . Nos termos do art . 109, inciso I, “a”, da Lei 
Federal nº 8 .666/93, os autos estão à disposição dos interessados na 
Seção de Compras da 5ªrPM, localizada à rua Inspetor Izidro Ferreira 
Filho, nº 55, Bairro Fabrício, uberaba/MG . Após o prazo legal e não 
havendo recursos, serão procedidos os demais atos da licitação .

4 cm -04 1551513 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202111050040480137.
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