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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR-UNIDADE ARGENTINO MADEIRA 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 07/2014 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para realização de 
serviços, com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 490 M2 DE CARPETE, conforme 
descrito neste EDITAL, atendendo as especificações técnicas definidas para o lote e 
visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes Argentino 
Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade CARTA CONVITE.  

 

 

TIPO 
MENOR 
PREÇO 

 
 

REGIME DE EXECUÇÃO 
Empreitada por Preço Global 

 
 

DATA/HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA 
14/11/2014, às 09:30 

horas 
 
 
 

MEMBROS DA CPL 
 

096.793-5, CAP PM Marcos Soares Gandra, PRESIDENTE 
 

095.462-8, 3º SGT PM Vera Lucia Gonçalves Mendes – MEMBRO 
 

097.138-2, 3º SGT PM Aldo Gonçalves de Oliveira– SECRETÁRIA 
 
 

MEMBROS SUPLENTES 

 
088.696-0, 2º Ten PM Ronilda Lopes de Oliveira - PRESIDENTE 

 
104.173-0, 2º SGT PM Michele Gomes dos Santos - MEMBRO 

 
110.151-6, CB PM Alexandra Lima Marinho - MEMBRO 
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       PROCESSO Nº 1252157000029/2014 – CTPM/ARGENTINO MADEIRA 
 
 

 

Modalidade: CARTA CONVITE 
Regime: Empreitada por preço global 
Tipo: Menor Preço 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para realização de 
serviços, com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 490 M2 DE CARPETE, 
conforme descrito neste EDITAL, atendendo as especificações técnicas definidas 
para o lote e visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio 
Tiradentes Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade 
CARTA CONVITE.  
 
 
 

 
RECIBO 

 

A Empresa _____________________________________________________retirou 
este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-
mail___________________________________ou pelo fax:(  )_____-______, aos 
________/_______/2014. 
 

______________________________________________ 
(Assinatura) 

 

 

 

 

OBS: Este recibo deverá ser remetido ao CTPM (COLÉGIO TIRADENTES DA 
POLÍCIA MILITAR, UNIDADE ARGENTINO MADEIRA), pelo fax: (31) 3307-0607, para 
eventuais comunicações aos interessados, quando necessário, ou pelo E-mail: 
ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov. A PMMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR 
COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU 
PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.
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1 PREÂMBULO 
 

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, representado pelo COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA 
MILITAR/ARGENTINO MADEIRA, realizará a licitação na modalidade CARTA 
CONVITE, em sessão pública, para contratação de empresa especializada para 
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO DE 490 M2 DE CARPETE para o auditório do 
Colégio Tiradentes–Unidade Argentino Madeira, conforme edital e planilha 
orçamentária constantes do Processo. Esta licitação rege-se, basicamente, segundo 
seu objeto, pelas normas deste Edital e seus Anexos, bem como pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e suas posteriores modificações, Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 
2001, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), Lei 8.078 de 11 de 
Setembro de 1990 e suas modificações (Código de Defesa do Consumidor) e pelos 
Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de outubro 
de 2007, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, 
Decreto Estadual nº 43.349, de 30 de maio de 2003 (Isenção ICMS), alterado pelo 
Decreto Estadual nº 46.508 de 14 de maio de 2014. Lei Municipal MG nº 8.725 de 30 
de dezembro de 2003 (ISSQN), Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 
2003 (ISSQN), Instrução Federal Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 
(INSS), alterada pela Instrução Federal Normativa RFB nº 11.175, de 22 de julho de 
2011, Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 
2007, pela Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007, com suas 
alterações posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de 16 de fevereiro de 2009.  

 

2 OBJETO 
 

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para realização de serviços, 
com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 490 M2 DE CARPETE, conforme 
descrito neste EDITAL, atendendo as especificações técnicas definidas para o lote e 

visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes 
Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade CARTA 
CONVITE. 

 

3 DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 O valor estimado para execução do objeto de que trata este Convite é de R$ 
61.479,33 (sessenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três 
centavos), conforme orçamento constante nos autos do processo. 

   
3.2 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias previstas no PARO 2014, correspondentes ao objeto licitado neste 
exercício. 

 

 
 

UO 
 

FUN 
 

SUBF 
 

PRG 
 

IDP/A 
 

C/A 
Natureza da 

Despesa 
 

ITEM 
 

IPG 
 

F 
 

IPU 

C GD M ED 

1251 06 181 141 4232 0001 3 3 90 39 22 0 10 1 
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4 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo 

pertinente ao objeto desta licitação, escolhidos e convidados pelo CTPM/Argentino 
Madeira, cadastrados ou não. 

 

4.1.1 As empresas não convidadas, interessadas em participar da licitação, 

deverão manifestar interesse em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data 
prevista para entrega dos envelopes, por meio de expediente à Comissão 
Permanente de Licitação, através de fax-símile ou correio eletrônico, sob pena de 
desqualificação; 

 

4.1.1.1 A realização de visita técnica, nos termos do Item 7 será considerada, para 

todos os efeitos, manifestação de interesse em participar da licitação. 
 

4.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, 
recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública Estadual. 

 

4.3 A participação na presente licitação será considerada como evidência de que a 

licitante examinou completamente o Convite e todos os seus anexos, que os 
comparou entre si, que obteve da PMMG informações satisfatórias sobre qualquer 
ponto duvidoso, e considera que o seu teor lhe permitiu preparar a proposta de 
preços de maneira completa e totalmente satisfatória. 

 

4.3.1 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições  

estabelecidas  neste CONVITE. 
 

5 - ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
5.1 Dos envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE 
PREÇOS”. 
 
5.1.1 Os envelopes de “Documentação de Habilitação e Proposta de Preços” 
deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues à  Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), na sessão pública de abertura deste certame, 

conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 
 

LOCAL: Almoxarifado do CTPM/Argentino Madeira 
 

 

    ENDEREÇO: Praça Duque de Caxias, s/nº, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG. 
    DATA: 14/11/2014 
    HORÁRIO: Entrega dos envelopes de 08:30 até às 09:29 horas. 
    ABERTURA  DO ENVELOPE Nº 01 às 09:30 horas. 

 
Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será considerado o horário 
de BRASÍLIA. 
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5.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 
dizeres: 

 

   POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
   COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR 
   PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º12521570000_____/2014 
   ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO 
   PROPONENTE: ___________________________________________________ 
 

    
   POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
   COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR 
   PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º1252157000029/2014 
   ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
   PROPONENTE: ____________________________________________________ 

 
5.2 A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do CTPM/Argentino Madeira, 

somente considerará os envelopes de “Documentação de Habilitação” e “Proposta 
de Preços” que forem entregues à CPL, no local, data e horário definido no item 
5.1.1 deste CONVITE. 

 

6 CREDENCIAMENTO 
 

6.1 Na sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e das 
propostas comerciais, o proponente/representante deverá se apresentar para 
credenciamento, junto à CPL, devidamente munido de documento que o credencie 
a participar do presente procedimento licitatório e a responder pela representada, 
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente. 

 

6.2 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 

procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários 
poderes para representação e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. 

 

6.3 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com 
firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, 
deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato 
social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 

6.4 O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo III. 
 
6.5 A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas 

impedirá a pessoa presente de se manifestar e responder em nome da empresa. 
 

7 VISITA TÉCNICA 
 

7.1 A proponente deverá obrigatoriamente proceder a visita ao local onde será 

destinado o serviço, em que será emitida a Declaração de Visita Técnica, conforme 
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ANEXO V, que integra este Edital, asseverando que a licitante visitou e 

inspecionou o local que será destinado o projeto e obteve, por ela mesma e sob 
sua responsabilidade e risco, todas as informações julgadas necessárias, com o 
objetivo de preparar a proposta para a execução dos serviços. 

 
7.1.1 O licitante poderá nomear um representante, conforme Anexo VI, para 
realizar a visita e receber a Declaração de Vistoria. 

 
7.1.2 As visitas deverão acontecer até o dia anterior à abertura das propostas, 

devendo ser agendadas no Almoxarifado do CTPM/Argentino Madeira, através 
dos números (031) 3307-0607/0619, nos dias úteis, de 8h30min às 11h e de 
14h às 17h, exceto às quartas-feiras que será de 8h30mim às 12h. 

 
7.2 A mencionada declaração de visita técnica deverá ser assinada pelos 
responsáveis por parte da PMMG (Militares que prestam serviço no Almoxarifado 
do Colégio Tiradentes), sendo obrigatória sua apresentação juntamente com a 
documentação de habilitação preliminar, sob pena da inabilitação do proponente. 

 
7.3 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado 

não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua 
execução. 

 
8 DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

 
Para participar do presente certame, a empresa proponente deverá apresentar a 
documentação abaixo mencionada: 

 
8.1 Regularidade Jurídica 

 
8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
8.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores. 

 
8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício. 
 
8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
8.2 Regularidade Fiscal 

 
8.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 
8.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 
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8.2.3 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 

Federal; 
 

8.2.4 Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que 
comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova 
de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em 
litígio; 

 
8.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante. 
  

 8.2.5.1 Prova de regularidade com Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débito   
Trabalhistas (CNDT). 

 
8.2.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter 

benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus 
aos benefícios, deverão apresentar declaração conforme Anexo IV constante deste 
Edital. 

 
8.2.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, caso a 
empresa vencedora seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da sessão de 
Carta Convite, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

 
8.2.6.2 A não regularização da documentação por parte da Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, no prazo previsto no Item 8.2.6, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

 
8.3 Qualificação Econômico-Financeira 

 
8.3.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial e 

extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Comarca da sede da pessoa 
jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data 
prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 
federal n.º 8.666/93, c/c os ditames da Lei federal n.º 11.101/05. 

 
8.4 Qualificação Técnica 

 
8.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de 
no mínimo 1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 
atendimento ao objeto da presente licitação, devidamente registrado na entidade 
profissional competente, não se admitindo atestado de fiscalização ou supervisão 
técnica de obras/serviços. 
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8.4.2 Termo de Vistoria fornecido pelo almoxarife do CTPM/Argentino Madeira 
comprovando que o interessado realizou a visita técnica, tomando conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme disposto no item 7 deste  Edital. 

 
8.5 Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (cláusula 8-  DA 
HABILITAÇÃO), será apresentada para fins de habilitação, declaração de que a 
empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo 
determina o inciso V do artigo 27 da Lei federal nº 8.666/93 (com redação dada pela 
Lei federal nº 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, na forma da Lei. A 
declaração será conforme modelo a seguir: 

  
DECLARAÇÃO 

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

 
Data e local 

 
___________________________________________________ 

assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 
 

8.5.1 Caso a proponente apresente para habilitação na presente licitação, o 
certificado de registro cadastral  –  cadastramento,  em  substituição  a  documentos  
exigidos,  a  empresa  deverá  declarar  a inexistência de fatos impeditivos para sua 
habilitação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei federal nº 8.666/93, conforme 
modelo abaixo: 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

A empresa _______________, CNPJ nº, declara, sob as penas da lei, que, até  a 
presente data, todas as informações constantes  da base  de  dados  do Cadastro 
Geral de Fornecedores  do  Portal  de Compras  do  Estado de Minas Gerais são 
verdadeiras e  exprimem  a atual     situação     do   fornecedor,   comprovada   pelos     
documentos apresentados ao setor de cadastramento de fornecedores. 

 
 

Data e local 

 
________________________________________________ 

assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 
8.6 Do Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF 
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8.6.1 O licitante poderá apresentar para habilitação  na  presente  licitação,  o  
certificado  de registro cadastral–cadastramento, expedido pela Secretária de 
Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) em substituição aos documentos do 
item 8.1 ao subitem 8.3.1 e o Item 8.5, observando que na hipótese dos 
documentos nele indicados estarem com prazos vencidos, deverá apresentar 
outros com validade em vigor. 

 
8.6.1.1 O credenciamento não poderá ser utilizado como substituto de documentação 

de habilitação. 
 

8.6.2 Outros documentos exigidos neste edital, não contemplados no certificado, 
deverão ser apresentados, com a validade em vigor, na fase habilitatória do certame. 

 
8.6.3 Os documentos provenientes da “Internet” terão sua autenticidade certificada 

junto aos “sites" dos órgãos emissores, para fins de habilitação, se for o caso. 
 

9 DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

9.1 A proposta de preços (ENVELOPE Nº 2) deverá ser datilografada ou digitada, 
em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou 
não impeçam a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo 
constante do Anexo II, deste CONVITE, e deverá constar: 

 
9.1.1 Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e FAX da empresa proponente, 
(anexo II); 

 
9.1.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data estipulada para a entrega dos envelopes; 
 

9.1.3 O prazo para entrega dos serviços será de, no máximo, 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da nota de empenho; 

 
9.1.4 Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os 

tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação; 

 
9.2 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas um serviço, um preço para o lote objeto 
desta licitação. 

 
9.3 O preço deverá ser apresentado numericamente e por extenso. 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. 

 
9.4 Após o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro 
documento será recebido nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 
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esclarecimentos às propostas, salvo expressa solicitação da CPL - CTPM/Argentino 
Madeira. 
 
10 DA SESSÃO PÚBLICA 

 
10.1 No dia, hora e local mencionados no ITEM 5.1.1, deste CONVITE, será 
realizada a Sessão Pública para o Recebimento e a Abertura dos ENVELOPES DE 
DOCUMENTAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS; 

 
10.2 Os proponentes que se interessarem em participar do certame deverão enviar 
um representante à CPL. Após o encerramento do credenciamento e identificação 
dos representantes das empresas proponentes, a CPL declarará aberta a Sessão 
Pública, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 
recebimento dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta 
Comercial, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados; 

 
10.3 Durante a sessão, os representantes das proponentes serão consultados 

pelo presidente da CPL para que se pronunciem sobre a intenção, ou não, de 
interpor recurso contra a sua inabilitação ou contra a habilitação de outras 
proponentes. Deverá se manifestar, de forma expressa, sobre a desistência em 
fazê- lo. 

 
10.4 Abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
10.4.1 Será procedida a abertura dos ENVELOPES Nº 1 dos proponentes 

credenciados e será procedida análise da documentação exigida no Item 8 deste  
instrumento  convocatório,  pela  CPL  e  demais proponentes presentes na Sessão 
Pública; 

 
10.4.2 Será procedida a devolução DOS ENVELOPES NR 02, sem abrir, aos 
licitantes que tenham sido inabilitados, desde que tenha sido manifestada a 
renúncia expressa, por parte de todos os concorrentes, do direito de interpor 
recurso contra a decisão da CPL que habilitou e/ou inabilitou participantes. 

 
10.5 Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
10.5.1 Somente serão abertos os ENVELOPES Nº 2 dos licitantes considerados 

habilitados, desde que tenha ocorrido desistência expressa, por parte de todos 
os concorrentes, do direito de interpor recurso contra a decisão que habilitou ou 
inabilitou licitantes; 

 
10.5.2 As Propostas Comerciais serão analisadas verificando se estão em 
conformidade com todas as especificações e condições estabelecidas neste 
CONVITE e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 
estiverem em desacordo. 

 
10.6 Suspensão dos trabalhos, na hipótese de não haver desistência expressa, por 

parte de todos os concorrentes do direito de interpor recurso contra a decisão da 
CPL que habilitou ou inabilitou licitantes, assegurando o prazo de 2 (dois) dias 
úteis para possível interposição de recurso. 
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10.7 Não será admitida, sob qualquer pretexto, a modificação ou substituição de 

qualquer documento constante dos ENVELOPES Nº 1 e/ou Nº2 após a sua entrega 
à CPL. 

 
10.8 Ao final dos trabalhos será lavrada a competente “Ata Circunstanciada” da 

Sessão Pública do CONVITE, subscrita pelos membros da CPL, pelas licitantes ou 
seus procuradores presentes, da qual deverão constar: a data, hora e local da 
sessão; nomes dos membros da Comissão de Licitações da Unidade, nomes dos 
licitantes habilitados; menção dos motivos de eventuais inabilitações; os valores 
totais das propostas e quaisquer ocorrências relevantes que interessarem ao 
julgamento das propostas. Será, ao final, assinada por todos os presentes. 

 
11 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
11.1 A CPL procederá ao exame e julgamento das Propostas Comerciais das 

LICITANTES HABILITADAS. 
 

11.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL ofertado para o 
lote licitado. 

 
11.3 Não serão consideradas, para efeito de julgamento, as propostas que 

contenham: 
 

11.3.1 quaisquer ofertas ou vantagens não previstas; 
 
11.3.2 redução de preços sobre a proposta de menor preço ou indicarem como 
referência preços de outras licitantes; 

 
11.3.3 menção a outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros 

acréscimos de qualquer natureza para serem computadas além do preço total 
proposto e outras condições além das previstas e expressamente mencionadas 
neste CONVITE. 

 
11.4 A Comissão verificará se as propostas atendem às condições estabelecidas 
neste CONVITE e nos seus Anexos, desclassificando as que não satisfizerem às 
exigências no todo ou em parte. 

 
11.5 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que contiverem qualquer limitação, 
reservas ou condições em desacordo com o presente CONVITE ou com seus 
Anexos e contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista neste CONVITE. 

 
11.6 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a CPL, a seu critério, poderá propor a revogação do processo 
licitatório ou fixar aos licitantes, com a devida anuência destes, o prazo de 3 (três) 
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
escoimadas do vício que lhe deu causa. 

 
11.7 As propostas que atenderem às condições previstas neste CONVITE e seus 
anexos, serão ordenadas e classificadas em ordem crescente, segundo os preços 
totais propostos. 
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11.8 Em igualdade de condições, em caso de empate, o critério de desempate será 

o sorteio, que será realizado em ato público, para o qual todas as licitantes serão 
prévia e expressamente convidadas. 

 
11.9 A CPL deverá lavrar a “Ata de Julgamento”, constando a classificação das 

propostas e a menção dos motivos de possíveis desclassificações; a indicação da 
proposta vencedora; o valor total da proposta; prazo e demais condições 
apresentadas, concluindo com a adjudicação do objeto da licitação à empresa 
proponente vencedora do certame. 

 
11.10 Os licitantes serão intimados do resultado do Julgamento das Propostas 

através de publicação do ato no Diário Oficial do Estado, “Minas Gerais”, para 
efeito de possível interposição de Recurso Administrativo. 

 
11.11 Em cumprimento aos preceitos legais da Lei complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, após a abertura das propostas, caso a empresa classificada 
na ordem subsequente seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e o 
valor de sua proposta esteja no intervalo percentual de até 10% (Dez por cento) 
superior ao melhor preço, esta terá o prazo de vinte e quatro horas, contado a 
partir da data de recebimento da notificação efetuada pela Comissão de Licitação, 
ou imediatamente após o término da sessão de julgamento das propostas 
comerciais, para apresentar nova proposta cobrindo o preço da proposta 
inicialmente vencedora, sendo-lhe assegurada a adjudicação do objeto a seu favor. 

 
12 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
12.1 Das decisões relacionadas com este CONVITE caberá recurso nos termos 

do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93. 
 

12.2 Os recursos atinentes à habilitação, inabilitação, classificação, 
desclassificação do licitante, serão dirigidos à Ordenadora de despesas do 
CTPM/Argentino Madeira, por intermédio do Presidente da CPL, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, a partir da intimação da lavratura da respectiva Ata do Julgamento. 

 
12.3 O recurso atinente à adjudicação/homologação, será dirigido à Sra. Coronel PM 

Diretora de Educação Escolar e Assistência Social, através da Ordenadora de 
Despesas do CTPM/Argentino Madeira, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após 
intimação do ato. 

 
12.4 Caberá representação, no prazo de 2 (dois) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico, 
dirigido à autoridade que praticou o ato a ser reconsiderado. 

 
12.5 Qualquer recurso ou representação deverá ser protocolizado, exclusivamente, 
na Secretaria do Comando do CTPM/Argentino Madeira, em horário de expediente 
administrativo da PMMG que segue a seguinte previsão: de 08:30 às 12:00 horas e 
de 14:00 às 18:00 horas, de segunda às sextas-feiras; às quartas-feiras, por 
exceção, é de 08:30 às 13:00 horas. 
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13 - DO CONTRATO 
 
13.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proponente 

vencedora será convocado para firmar o termo de Contrato ou instrumento 
equivalente, conforme minuta do Anexo VIII deste CONVITE, e da proposta aceita. 

 
13.1.1 O adjudicatário, para a assinatura do Contrato, deverá comprovar a 

manutenção das condições demonstradas para sua habilitação. 
 

13.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 
Contrato, ou se recuse a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, sujeitando- se ao Processo Administrativo 
Punitivo. 

 
13.2 O representante legal da proponente vencedora deverá assinar o Contrato, 

dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do recebimento da 
comunicação da CONTRATANTE, que será enviada por intermédio de FAX ou 
correio eletrônico. 

 
13.3 Qualquer  solicitação de prorrogação de prazo  para  assinatura  do  
Contrato  ou  instrumento equivalente, decorrente desta licitação, será analisada e 
apresentada antes do decurso do prazo citando no subitem anterior e deverá estar 
devidamente fundamentada. 

 
14 PAGAMENTO 

 
14.1 O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) 

do CTPM/Argentino Madeira no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da data do recebimento definitivo do serviço e aceite pela 
Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM), 
através do banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em sua proposta 
ou na Nota Fiscal. 

 
14.1.1 Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do 
CONTRATANTE, será devida a multa 2% sobre o valor em atraso, mais juros de 
mora, à razão de 0,015% ao dia da data prevista para o pagamento, contados até a 
data do efetivo pagamento, calculado sobre o valor em atraso. 
 
14.2 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da 

dotação orçamentária abaixo, bem como nas demais dotações e fontes de 
recursos previstas no PARO 2014, correspondentes ao objeto licitado, neste 

exercício. 
 
 

 
UO 

 
FUN 

 
SUBF 

 
PRG 

 
IDP/A 

 
C/A 

Natureza da 
Despesa 

 
ITEM 

 
IPG 

 
F 

 
IPU 

C GD M ED 

1251 06 181 141 4232 0001 3 3 90 39 22 0 10 1 
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15 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 Ao fornecedor que descumprir as obrigações contraídas neste Instrumento, 

serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93. Pela 
inexecução total ou parcial do contrato celebrado com o CTPM/Argentino 
Madeira, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 
8.666/93, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Decreto estadual nº 45.902, 
de 27Jan12, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o 
contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei estadual nº 
14.184, de 31Jan02, além dos seguintes critérios: 

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

 
15.1.2 MULTA – nos seguintes índices percentuais: 

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

 
15.1.2.2 de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos 
ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor 
ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

 
15.1.3 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no artigo 6º da Lei estadual nº 
13.994/01 e no Decreto estadual nº 45.902, de 27Jan12; 

 
15.1.4 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do 
fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual 
pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no 
Decreto estadual nº 45.902, de 27Jan12. 

 
15.2 O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 15.1.2 deste Edital, será 

descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela 
Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

 
15.3 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por 

provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no 
Contrato. 

 
15.4 As sanções previstas nos subitens 15.1.1, 15.1.3 e 15.1.4, deste Edital 

poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no subitem 15.1.2, assegurado o 
direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. a contar da 
data de intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo 
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prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato, 
conforme Decreto estadual nº 45.902, de 27Jan12. 

 
15.5 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos 
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente 
comprovados. 

 
15.6 Extensão das Penalidades 

 
15.6.1 – Poderá o fornecedor ser incluído no Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – 
CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, 
quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas no Decreto estadual nº 
45.902, de 27Jan12; 

 
15.6.2 O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e 
contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro 
Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, 
sem prejuízo das multas previstas em Edital e em Contrato e das demais 
cominações legais. 

 
16 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 - No prazo de 2 (dois) dias úteis anterior a data fixada para a abertura das 

propostas, qualquer licitante poderá impugnar este ato convocatório, nos termos 
do § 2º, do artigo 41, da Lei federal nº 8.666/93, portanto, este CONVITE 
deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e 
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de 
seus termos. 

 
16.2 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços 
como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão. 

 
16.3 É facultado à CPL ou à Autoridade Superior (Ordenador de Despesas do 

CTPM/Argentino Madeira), em qualquer fase do julgamento, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo  e a aferição  
do  ofertado,  bem  como  solicitar  a  Órgãos  competentes pareceres  técnicos 
destinados a fundamentar as decisões. 

 
16.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão 

de abertura de envelopes, devendo manifestar-se, se for de seu interesse, antes da 
abertura dos envelopes das propostas. 

 
16.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no § 1º, do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93. 
 

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

 
16.7 – É vedado à contratada subcontratar, total ou parcialmente o objeto ora licitado. 

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

 
16.9 – Informações complementares sobre a presente licitação, se necessárias, 
serão prestadas pela CPL, no horário de 08:30 às 12:00 horas ou de 13:00 às 
17:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, exceto Quarta- feira, cujo, o horário é de 
08:30 às 13:00 horas, pelo telefax: (31) 3307-0607 ou pelo e-mail; ctpmbh-
almox@pmmg.mg.gov.br  (Almoxarifado do CTPM/Argentino Madeira). 

 
 

Belo Horizonte/MG, ____ de _________________ de 2014. 
 
 

___________________________________________________ 
Presidente da CPL 

 
 

___________________________________________________ 
Membro da CPL 

 
 

____________________________________________________ 
Secretário da CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br
mailto:ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br
mailto:ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br
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ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 

 
 
1. Justificativa da Contratação 

 
Dar continuidade ao processo de reforma do auditório do Colégio Tiradentes Argentino 
Madeira (8ª fase). Trata-se de um importante ambiente cultural do Educandário e da 
Polícia Militar. Possui capacidade para mais de quatrocentas pessoas e um anfiteatro 
espaçoso e confortável.  
 
2. Objeto 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para realização de 
serviços, com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 490 M2 DE CARPETE, conforme 
descrito neste EDITAL, atendendo as especificações técnicas definidas para o lote e 
visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes 
Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade CARTA 
CONVITE.  
 
2.1 Caracterização do Objeto 
 
Fornecimento e instalação de Carpete, conforme segue discriminado. 

 
2.2 Especificação do objeto (Lote único) 

 
2.2.1 Carpete: Fornecimento e instalação de 490 M2 de carpete de tonalidade a ser 

definida, com possibilidade de igualdade ou semelhança ao BEAULIEU ASTRAL 
ANTRON COSMOS-código 621, incluindo todos os insumos e materiais típicos e 
necessários ao serviço (cola, acabamentos, arremates, cordões, etc), construção 
TUFTING BUCLÊ, tipo de fio 100% ANTRON LUMENA® SDN, peso de fio de 600 
G/M2, peso total de 1760 G/M2 (+/- 10%), espessura do pelo de 3MM, espessura total 
de 6MM (+/- 10%), aplicação 5 (COMERCIAL PESADO), largura 3,66 MT, 
inflamabilidade segundo norma ASTM 2859, propensão eletrostática menos que 2,0 KV 
(DIN 54345.3/1985), controle estático permanente, composição de base primária e 
base secundária 100% POLIPROPILENO (PP).  
 
2.3 Processo de Execução 
 
2.3.1 A execução se dará de acordo com o previsto nas orientações emanadas da 
Contratante, como também acompanhamento, em parte, do projeto existente, e ainda, 
normas da legislação vigente, precedida de visita técnica profissional indispensável ao 
local, cuja emissão do formulário se tornará parte integrante da documentação exigida. 
 
2.3.2 A Contratada utilizará mão de obra especializada para a boa execução dos 

serviços, mantendo em seu quadro funcional permanente equipe técnica adequada 
para a instalação exigida, apresentando responsável técnico registrado no CREA e que 
se responsabilizará pela estabilidade e segurança de todos os serviços executados, 
entregando à fiscalização do Colégio Tiradentes uma via de ART (anotação de 
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responsabilidade técnica) dos serviços realizados. 
 
2.3.3 Nos locais onde forem necessários cortes, quebras e/ou perfurações de 

quaisquer naturezas, o acabamento encontrado deverá ser preservado após conclusão 
do serviço. 
 
2.3.4 Serão obedecidas as normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – NBR para carpetes - AATCC-1998 – ABNT NBR 10313:1998 – 
ABNT/CB-17 – NBR 9050 – ASTM D 2859;2004 – ASTM 138:2005 – ABNT MB 1239 
NBR 7375. 
 
2.3.5 Antes da aquisição do carpete, a empresa deverá apresentar ficha técnica 
contendo as especificações do fabricante acompanhada de amostra do produto, bem 
como teste de inflamabilidade para que o mesmo seja aceito pela fiscalização da 
contratante. 
 
2.3.5.1. A licitante vencedora deverá entregar 01 (uma) amostra lacrada do material 
cotado, para efeito de avaliação e teste de qualidade, no prazo de 02 (dois) dias  
uteis, sob pena de desclassificação dos itens da proposta, caso não apresentar. 
 
2.3.5.2 Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada, que não 

enviar amostra, ou que não apresentá-la no prazo estabelecido. 
 
2.3.5.3 A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou 
perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste Edital. 
 
2.3.5.4 Antes da instalação dos novos revestimentos, a área técnica se reserva o 

direito de solicitar amostras do produto ofertado, normalmente em quantidade de duas 
por item (quando necessário), a fim de garantir a sua qualidade. 
 
2.3.5.5 A amostra deverá estar devidamente lacrada e identificada com o nome da 

licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, e dispor na embalagem de 
informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de 
validade, quantidade do produto, marca, procedência, número de referência, código do 
produto e modelo. 
 
2.3.5.6 Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem 

informações em língua portuguesa, suficientes para análise técnica do produto. 
 
2.3.5.7 Caso a amostra da empresa de menor lance não atenda ao solicitado, serão 
chamadas as demais para apresentarem amostras em ordem de classificação. 
 
2.3.5.8 A amostra aprovada será devolvida após a entrega dos materiais ofertados. 

 
2.3.5.11 O Colégio Tiradentes não se responsabilizará pela devolução das amostras 

que não forem retiradas pelas licitantes no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do 
encerramento do Certame. 
 
2.3.6 O Carpete deve ser fabricado com fio resistente ao tráfego pesado, não solte 

pelos, não propague chamas, seja não microbiano e fácil de limpeza, com alto nível de 
resistência e durabilidade. 
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2.3.7 A instalação do carpete deve seguir rigorosamente as especificações do 
fabricante.  
 
2.3.8 Os carpetes a serem utilizados e suas respectivas cores serão os indicados pela 

Administração. 
 
2.3.9 Os locais de aplicação do carpete deverão estar suficientemente ventilados. 
 
2.3.10 Os pisos deverão estar suficientemente regulares e limpos antes da aplicação 
da cola. 
 
2.3.11 Não será permitida a aplicação do carpete em ambientes com fiação provisória 

de iluminação (cabos e rabichos) que estejam desencapados ou com conexões por 
pressão. 
 
2.3.12 A cola e os solventes depositados no local de aplicação deverão ser mantidos 

em recipientes tampados e sua quantidade não deverá ultrapassar a necessidade de 
consumo diário. 
 
2.3.13 Todos os cortes no carpete deverão ser executados com o auxílio de régua 

metálica, evitando-se o corte à mão livre. 
 
2.3.14 A cola deverá ser aplicada com o consumo de 250g/m2 a 300g/m2, respeitando 
o tempo de aplicação entre 15 e 20 minutos, utilizando colas adequadas para a 
aplicação do carpete. 
 
2.3.15 O aproveitamento das sobras deverá ser feito com moderação, evitando 
colocação de partidas diferentes e inversões de manta. 
 
2.3.16 Deverão ser tomadas precauções para que todas as mantas sejam colocadas 

no mesmo sentido de fabricação. 
 
2.3.17 Ao final da execução dos serviços, o carpete não deverá apresentar defeitos 
como emendas desalinhadas, recortes de canto com aberturas, descolagem, 
diferenças de tonalidade, emendas abertas, emendas em excesso com diferença de 
tonalidade ou vazamento de cola. 
 

2.4 Critérios de aceitabilidade do objeto 

 
2.4.1 O objeto somente será considerado entregue após devidamente cumprido todos 

os requisitos de instalação previstos para o lote, em perfeitas condições de 
acabamento, no local indicado por este Edital, e ainda, depois de aprovado através de 
emissão de parecer por parte do Setor de Engenharia da Diretoria de Apoio Logístico 
da Polícia Militar, CUJO PRAZO SERÁ DE 10 DIAS ÚTEIS. 
 

2.4.2 Após emissão do parecer pelo setor técnico da Polícia Militar, a Comissão 
Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), aceitará o objeto 
depois, de ocorrida a entrega e emitida a nota fiscal eletrônica, devendo constar no 
campo “dados adicionais” o número da nota empenho, código da unidade executora, 
dados bancários. O objeto deverá atender as especificações técnicas previstas neste 
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termo de referencia e será recebido provisoriamente num primeiro momento, como 
definitivamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando será feita a 
verificação das especificações citadas. 
 
2.5 Prescrições Diversas 
 

2.5.1 O horário de execução de todos os serviços relacionados à instalação do carpete  
será o horário comercial já estabelecido. 
 

2.5.2 A Empresa deverá fornecer o plano de execução para a instalação (PLANO DE 
TRABALHO), o qual conterá etapas distintas, incluídas nestas os serviços e materiais 
a serem utilizados. 
 

2.5.3 ATENÇÃO: Eventuais divergências entre as medidas indicadas no projeto e as 
obtidas no local, no ato da vistoria, deverão ser consideradas e absorvidas na 
proposta comercial.   
 
2.5.4 O carpete será instalado seguindo-se as orientações do fabricante em todo o 

processo, como também obedecida a legislação que está relacionada ao tipo de 
serviço a ser executado. A Empresa responsável atentará quanto aos equipamentos e 
tipos de máquinas que porventura venham a ser utilizadas na execução, uma vez que 
os danos causados em decorrência da montagem aqui prevista serão passíveis de 
reparo imediato. 
 
2.5.5 É de responsabilidade da Contratada a confirmação das medidas e instalação de 
todo material requerido para atender o objeto previsto em cada lote. Estas medidas 
também serão confirmadas pelo setor de Engenharia da Polícia Militar, para emissão 
de parecer que precederá a autorização definitiva do pagamento. 
 

3 Prazo de entrega do serviço 
 
3.1 O início da execução se dará em até 5 (cinco) dias após recebimento da nota de 
empenho, com prazo de entrega de 40 (quarenta dias úteis), podendo existir 
prorrogação de até 5 (cinco) dias úteis, totalizando os 45 (quarenta e cinco dias) já 
especificados no item 9.1.3. 
 
4 Local de Execução 

 
4.1 Os serviços de instalação serão executados nas dependências do Colégio 

Tiradentes Argentino Madeira da Polícia Militar, situado na Praça Duque S/N, Bairro 
Santa Tereza, CEP 31.010-230, Belo Horizonte/MG, no período das sete (SETE) horas 
às 18 (DEZOITO) horas, podendo ser realizados em outros dias e horários por 
solicitação da CONTRATANTE, desde que a formalização seja efetuada com 
antecipação de 2 (dois) dias, com apresentação de formulário próprio e que contenha 
os nomes dos funcionários autorizados pela Empresa, os quais deverão apresentar 
documento de identificação para acesso ao local de trabalho. 
 
4.2 As rotinas de acesso ao local de execução dos trabalhos deverão seguir as regras 
e procedimentos internos do Colégio Tiradentes, respeitados os horários impeditivos 
por conta da funcionalidade escolar para os dias úteis, o que será informado à 
Contratada de modo formal quando do início de sua intervenção.   
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4.3 A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, modificar as rotinas de acesso ao 

local dos serviços, bastando comunicar por escrito à CONTRATADA, a qual terá o 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para analisar e promover ajustes, caso sejam 
necessários. 
 
4.4 Os funcionários da Empresa Contratada deverão entrar nas dependências da 
Escola pela portaria principal, situada na Rua Tenente Vitorino, momento em que 
estarão munidos dos crachás de identificação e documento pessoal com foto, os quais 
serão apresentados ao responsável pelo setor.  
 
4.5 Quando da necessidade de acesso às dependências do Colégio Tiradentes para 

inserção de equipamentos e materiais, os quais estarão sendo conduzidos através de 
veículo automotor, a Contratada o fará pela Rua Salinas, comunicando antes o 
Almoxarifado pelos números (31) 3307-0607/0619, uma vez que um dos Funcionários 
lotados na seção deslocará e fará a abertura do portão. 
 
4.6 No caso de solicitação da Empresa responsável pelos serviços para acesso ao 

local de execução, em qualquer período que não contemple a presença da 
Administração Escolar, não será permitida a entrada de veículos com equipamentos 
e/ou materiais, os quais deverão, por antecipação, estarem alojados nas dependências 
do Colégio Tiradentes. 
 
5 Cronograma de Execução 
 
5.1 Instalação do carpete (lote único) 
 
5.2 Num primeiro plano se faz premente que a Contratada se atenha à 

imprescindibilidade dos detalhes a serem observados sobre os posicionamentos dos 
materiais, distâncias, ajustes pertinentes, alinhamentos e outros pontos relativos a um 
acabamento que ofereça segurança e perfeição exigidas.  
 
5.3 Concluídos todos os serviços, a Empresa responsável deverá deixar o local limpo e 
livre de quaisquer tipos de resíduos resultantes de equipamento utilizados durante o 
processo, sob pena de não aceitabilidade do objeto enquanto perdurar a situação ora 
tratada. 
 
5.4 Após estes procedimentos, o setor de Engenharia da Polícia Militar será acionado 

para confecção da medição do serviço e emissão do parecer que subsidiará o 
pagamento. No caso de aceitação plena da parte técnica da PMMG, será autorizada a 
emissão da nota fiscal correspondente. Caso sejam notadas irregularidades a serem 
sanadas, será fornecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, os quais são 
improrrogáveis. 
 
6 Das Condições de Pagamento 
 
6.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração 
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado 
(Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 
(trinta) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado 
dos documentos fiscais, de acordo com o Art. 1º, do Decreto estadual n.º 40.427 de 21 
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de junho de 1999. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer 
bem, o prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela 
CONTRATADA. 

 
6.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se 
a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será 
devida atualização financeira. Se a contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
 
7 Da Instalação dos Materiais 

 
7.1 A instalação dos materiais é de responsabilidade da Contratada e deverá obedecer 

rigorosamente aos seguintes itens, sempre a favor da segurança: 
 
7.2 Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia 
estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados 
por laboratórios ou Institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras. 
 
7.3 Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de ensaio e/ou padrões 
estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN e outras), quando da 
inexistência de Normas e/ou especificações brasileiras correspondentes, para 
determinados tipos de materiais ou serviços. 
 
7.4 Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais e/ou de 

especificações em sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos. 
 
7.5 Dispositivos aplicáveis da legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), 
relativos a materiais de segurança, proteção, instalação e execução dos serviços. 
 
8 Da Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 

 
8.1 O Licitante deverá discriminar em sua proposta a planilha de cálculo do BDI 

(bonificações de despesas indiretas) de todos os itens e serviços, bem como 
composição da taxa e encargos sociais, conforme recomendações a respeito e 
declinadas em Órgãos Federais, tais como os Acórdãos 2369/2011 e 2622/2013, 
emanado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e ainda, Nota Técnica nº 
04/2013 de 19/10/2013, do Supremo Tribunal Federal. 
 

8.1.1 A exigência do detalhamento da composição do BDI decorre do Art. 102, § 
7º, da LDO, Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e art. 9º do Decreto nº 7.983, de 
08/04/2013, além de Jurisprudência Pacífica do Tribunal de Contas da União – 
TCU. 
 

8.2 A Contratante rejeitará as propostas cujo percentual alcançado não esteja de 
acordo a taxa máxima a ser aplicada, segundo estipulado nas orientações do item 
8.1, as quais  se encontram alinhadas ao entendimento do setor de Engenharia da 

Polícia Militar. 
 

9 Do Termo de Garantia dos Serviços Executados. 
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9.1 A Empresa licitante vencedora deverá executar os serviços com o emprego de 

produtos novos, não sendo aceitos produtos recondicionados. 
 
9.2 Os serviços deverão ter garantia mínima prevista pela legislação vigente, Código 
de Defesa do Consumidor e Código Civil (doze meses para materiais e serviços), 
contada a partir do aceite, contra defeitos, vícios e falhas provenientes de sua 
execução, comprometendo-se a licitante a adotar as medidas corretivas pertinentes no 
prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas da notificação feita pela contratante, sob pena 
de sofrer as sanções previstas em lei e/ou no termo contratual.  
 
9.2.1 Em caso de reparo durante o período de garantia, a data do término do período 

de garantia não será modificada. 
 
9.3 A contratada responderá solidariamente com os fornecedores (fabricante, produtor 
ou importador) dos materiais, objetos deste termo de referência, pelos vícios de 
qualidade e /ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se 
destinam, que lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de 
inconformidade com as indicações constantes da embalagem publicitária, respeitadas 
as variações decorrentes de sua natureza. A garantia prestada se equiparará àquela 
expedida pelo fabricante, comprometendo-se a Contratada a substituir qualquer peça 
que se mostre não funcional dentro da utilização aceitável e prazo suportado, se 
excluída a possibilidade de uso incompatível.   
 
10 Obrigações da Contratada e da Contratante 
 
10.1 Contratada 
 
10.1.1 Entregar o material objeto deste certame, quando solicitados, no local e nos 
prazos estabelecidos na clausula quarta deste contrato e anexo I do edital, a partir da 
vigência do presente Termo Contratual; 
 
10.1.2 Observar para que o transporte seja ele de qualquer tipo, esteja alinhado às 
normas adequadas e relativas a embalagens, volumes e acomodação. 
 
10.1.3 Fornecer, juntamente com o material, toda a sua documentação fiscal e técnica 

e seus respectivos termos de garantia; 
 
10.1.4 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a entrega do material a si 
adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega no local de 
destino; 
 
10.1.5 Cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, 
mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
10.1.6 Providenciar, sob suas expensas, a imediata correção das deficiências 

apontadas pela CONTRATANTE; 
 
10.1.7 Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, 
contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato; 
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10.1.8 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 
 
10.1.9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a 
causar à CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, os 
prepostos ou terceiros; 
 
10.1.10 Promover a entrega dos materiais no prazo, local e condições propostas no 
edital e contrato, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 
 
10.1.11 Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou despesa de 

qualquer natureza imposta à CONTRATADA em decorrência de descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua 
parte; 
 

10.1.12 Manter seus funcionários uniformizados e munidos de EPI (equipamentos de 
proteção individual), observando também os EPC (equipamentos de proteção coletiva) 
que sofrerão a devida fiscalização durante a execução. Todas as normas de segurança 
deverão ser seguidas, conforme legislação em vigor, adequando-se à realização dos 
serviços de forma obrigatória. 
 
10.1.13 Entregar o local do serviço limpo, isento de poeiras e entulhos, sem a presença 
de restos ou quaisquer outros materiais, para perfeita condição de ocupação e uso. 
 
10.1.14 Mediante solicitação da fiscalização a contratada deverá entregar, antes do 

início dos serviços, amostras e/ou catálogos com as especificações técnicas dos 
materiais a serem empregados. 
 
10.1.15 O armazenamento, transporte, entrega e aplicação dos materiais, obedecerão 

sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo à contratada, em qualquer caso, 
a responsabilidade técnica e o ônus decorrente do mau uso dos mesmos. 
 
10.1.16 No caso da contratada prejudicar áreas e/ou bens móveis e equipamentos 

incluídos ou não no setor do seu trabalho, como resultado das suas operações (seja 
fornecimento ou prestação de serviços), deverá recuperá-los ou substituí-los, deixando-
os em conformidade com o seu estado original. 
 

10.1.17 Todos os aparelhamentos, equipamentos e outros necessários ao fiel 
cumprimento das obrigações da Contratada, tais como andaimes desmontáveis, 
ferramentas elétricas diversas, produtos depositados no local de serviço para uso 
imediato ou posterior, bem como aqueles atinentes à execução e que devam fazer 
parte do processo de realização do serviço, são de inteira responsabilidade e guarda 
do fornecedor, não sendo admitida a utilização de materiais de propriedade da 
Contratante, caso estejam estes no mesmo ambiente e a disposição de funcionários do 
Colégio Tiradentes. 
 
10.1.18 O fornecedor mineiro optante pelo Simples Nacional, que se beneficiar da 

isenção do ICMS conforme normas em vigor e for declarado vencedor do certame 
Licitatório, caso mude a opção do regime de tributação, deverá informar a 
CONTRATANTE e estará sujeito as regra do Decreto nº. 43.349, de 30 de maio de 
2003, que isenta os fornecedores mineiros do ICMS, ou seja, o valor do ICMS deverá 
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ser destacado como desconto na emissão da nota fiscal. O Decreto 46.508, de 
15/05/2014 altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, 
de 13 de dezembro de 2002; 
 
10.2 Contratante 

 
10.2.1 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 
assinando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas às 
sanções legais e contratualmente previstas; 
 
10.2.2 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 
 
10.2.3 Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do 
que se dará ciência à CONTRATADA; 
 
10.2.4 Efetuar o pagamento no devido prazo e condições estabelecidas neste termo; 

 
11 Procedimentos para fiscalização e gerenciamento do contrato 

 
11.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo Chefe do Almoxarifado 

do Colégio Tiradentes Argentino Madeira, ao qual competirá velar pela perfeita exação 
do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA 
e neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou 
desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao 
CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências 
exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer 
dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a 
terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 
12 Sanções cabíveis 

 
12.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos 

celebrados com a Administração Pública Estadual serão aplicadas as sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, com observância do devido 
processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa: 
 
I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
 
II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 
 
a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso; 
 
b) dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa 
do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 
 
c) vinte por cento sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou 

entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 
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III - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração 
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos 
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão. 
 
§1º - Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração 

Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia 
de atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o 
valor do fornecimento ou serviço não realizado, conforme previsão constante do art. 86 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
§2º - O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da 

garantia prestada, prevista no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, retido dos 
pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 
 
§3º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de cinco dias úteis. 
 
§4º - Constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas 

pessoas jurídicas, os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e 
declaração de inidoneidade poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas 
naturais envolvidas, sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. 
 
§5º - Aplica-se o disposto acima à nova pessoa jurídica quando: 

 
I - for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo 

ou sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e 
 
II - tenha objeto social similar ao da sociedade punida. 
 
§ 6º - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
de obrigação contratual, dentre outras: 
 
I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 

prevista em contrato ou instrumento equivalente; 
 
II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço, 
ou de suas parcelas; 
 
III - paralisação de obra, de serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração Pública Estadual; 
 
IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 
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V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
 
VI - prestação de serviço de baixa qualidade; 
 
13 Responsável pela Especificação Editalícia 
A presente “ESPECIFICAÇÃO” foi elaborado pelo Setor de Almoxarifado do CTPM/AM, 
em conformidade com suas atribuições legais e regimentais, estando o mesmo em 
consonância com as disposições legais e aplicáveis, respeitado o interesse e a 
conveniência da Administração.  
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 

____________________, ____de___________de 2014. 
 
 
 

Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social 
Colégio Tiradentes da PMMG – Unidade Argentino Madeira 
Comissão de Licitação 
Carta Convite-Processo de Licitação nº 1252157000029/2014 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para realização de 
serviços, com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 490 M2 DE CARPETE, 
conforme descrito neste EDITAL, atendendo as especificações técnicas definidas para 
o lote e visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes 
Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade CARTA 
CONVITE 

 
. 

 
Para efeito de julgamento a ser realizado por essa comissão de licitação 

e de acordo com a cotação de preços unitários aplicados as quantidades estimadas 
na "Planilha de Orçamento" anexa, propomos a execução completa dos serviços 
pelo valor final de R$ ....... (.............). 
 
 

_____________________________________________________________________
___ 

(Carimbo e Assinatura com indicação legível do nome do representante legal da 
Empresa Proponente) 

 
 
 
 
 

Endereço: 
CNPJ: 

 
 
 

 

 



30 

 

Examinado, aprovado e de acordo:  
 

Carmina Maria Ferreira Maia 

Assessora Jurídica/CTPM AM – OAB/MG 66913 

 

                                  Nilma Fróes Vieira, Ten Cel PM 
         Ordenadora de Despesas CTPM-ARGENTINO MADEIRA 

 

 

ANEXO III 
 
 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

(Modelo de Credencial/Indicação de Representante) Razão Social: 
 
 
Endereço : 
Inscrição Estadual : 
C.N.P.J: 
Ref. : Carta Convite-Processo de Licitação nº 1252157000029/2014 

 
 
 

C R E D E N C I A L 

 
 
 

Pelo presente instrumento credenciamos o 
Sr.(a).................................................., CPF............... Carteira de Identidade 
nº................. do Estado de  ................ como preposto desta empresa junto a CPL, 
para acompanhamento dos trabalhos e com poderes para interpor recursos ou 
desistir de fazê-lo. 

 
 

____________________, ____de___________de 2014. 
 
 
 

 
_________________________________________________________ 

Carimbo da Empresa/Assinatura 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 

 
 

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº..........................., sediada..............  
(endereço completo)................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a) 
Sr(a) ..........................................,portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as 
penas da lei, que se enquadra Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 
termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 
 

(LOCAL E DATA) 
 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 

DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação NA MODALIDADE 
Carta Convite - Processo de Licitação nº 1252157000029/2014- 
CTPM/ARGENTINO MADEIRA, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO 
INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para realização de serviços, 
com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 490 M2 DE CARPETE no auditório 
do Colégio Tiradentes, Unidade Argentino Madeira, que o 

Sr____________________                            , CPF                                        , 
Responsável da Empresa                                                                           , 
compareceu ao local da obra em        /       /2014, onde tomou  conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com o inciso III, do 
artigo 30, da Lei federal nº 8.666/93. 

 
 
 
(LOCAL E DATA) 
 
 
 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CREDENCIADO DO 
CTPM/Argentino Madeira) 
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ANEXO VI 

 
 

MODELO CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 
 

 

 
____________________, ____de___________de 2014 

 
 

    À  
Comissão de Licitação da Unidade – CPL/CTPM/Argentino Madeira 

 

   Almoxarifado– CTPM/Argentino Madeira 
   Belo Horizonte/MG 

REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA 
 

 

Prezados Senhores: 
 
Apresentamos o Senhor                                          documento de identidade 
nº                                       com a profissão de_________________,                                                                                         
para representar esta empresa na realização da Visita Técnica NA MODALIDADE 
Carta Convite - Processo de Licitação nº 1252157000029/2014-CTPM/ 

ARGENTINO MADEIRA, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob 
o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à Contratação de 
empresa especializada para instalação de 490 M2 de carpete no auditório 
do Colégio Tiradentes – Unidade Argentino Madeira. 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

________________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 

 

(NOME/CARIMBO DA EMPRESA) 
 
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO VII 
 
 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL DETALHADA A SER APRESENTADA PELA 
VENCEDORA DO CERTAME 

 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado do 

proponente)       Dados a constar na Proposta    Preenchimento pelo Proponente 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Signatário 
(para assinatura do contrato) 

 

Identidade do Signatário  

CPF do Signatário  

LOTE  ÚNICO PREÇO COM ICMS PREÇO SEM ICMS 

Serviço especializado para instalação 
de 490 M2 de carpete no auditório 
do Colégio Tiradentes–Unidade 
Argentino Madeira, conforme disposto 
no edital de referência. 
 

R$   R$   

Prazo de Validade da Proposta 60 (sessenta) dias. 

Dados bancários: Agência: Conta: Banco: 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
ASSINATURA 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR-UNIDADE ARGENTINO MADEIRA 
 
 
 

    CONTRATO Nº _____/2014 
     

 
Termo de Contrato nº___________/20__, que entre 
si celebram o Estado de Minas Gerais, por 
intermédio do Colégio Tiradentes Argentino 
Madeira da Polícia Militar e a 
Empresa______________________, para execução 
de reforma do auditório do Colégio Tiradentes 
Argentino Madeira, promovida por Empresa 
Especializada na realização de serviços, com 
fornecimento e instalação de carpete, na forma 
ajustada. 
 

Este pregão será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores modificações, 
Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990 e suas modificações 
(Código de Defesa do Consumidor) e pelos Decretos Estaduais nº 44.786, de 19 de 
abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de outubro de 
2007, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, 
Decreto Estadual nº 43.349, de 30 de maio de 2003 (Isenção ICMS), alterado pelo 
Decreto Estadual nº 46.508 de 14 de maio de 2014. Lei Municipal MG nº 8.725 de 30 
de dezembro de 2003 (ISSQN), Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 
2003 (ISSQN), Instrução Federal Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 
(INSS), alterada pela Instrução Federal Normativa RFB nº 1.1175, de 22 de julho de 
2011, Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007, 
pela Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações 
posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de 16 de fevereiro de 2009. 
 
 
  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 
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1.1 CONTRATANTE: 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/Colégio Tiradentes Argentino Madeira. 
Endereço: Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, CEP 31.010-230, Belo 
Horizonte/MG. 
CNPJ: 16.695.025.0001-97 
Representante: 
CI: M-                         nº Polícia                       e CPF nº 

 
1.2 CONTRATADA: 
Nome: 
Endereço:                               CNPJ:                               Inscrição Estadual: 
Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF) 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para realização de serviços, 
com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 490 M2 DE CARPETE, conforme 
descrito neste EDITAL, atendendo as especificações técnicas definidas para o lote e 

visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes 
Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade CARTA 
CONVITE.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
 
3.1 O preço global do presente contrato é de 

R$_________________________________ (________________________) no qual 
já estão incluídos todos os impostos, tributos, taxas, fretes e transportes, encargos 
sociais e demais despesas para a execução do serviço, objeto da Carta Convite, 
Processo 1252157000029/2014-CTPM/Argentino Madeira, conforme especificado no 
lote discriminado no Anexo I. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO E 
RECEBIMENTO 

 
3.2 A CONTRATADA obriga-se a entregar o serviço, objeto do contrato, em no 

máximo de _____ (_______) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota de 
empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste 
contrato. 
 
3.3 A entrega do serviço deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de 
Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), já designada pela CONTRATANTE 
para tal fim, na Sede da Contratante, situada à Praça Duque de Caxias S/N, Bairro 
Santa Tereza, CEP 31.010-230, Belo Horizonte/MG, em dias úteis, no horário de  
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08h30min às 12h00min ou de 13h00min as 17h00min, exceto às quartas-feiras, 
quando o horário será de 08h30min as 13h00min, que adotará os seguintes 
procedimentos: 
 
3.3.1 provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e 

de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá o serviço para verificação 
de especificações conforme ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO, anexo I do 

instrumento editalício, e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela 
CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente o material, mediante recibo; 
 
3.3.2 definitivamente: no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados após o 

recebimento provisório para a verificação da integridade e realização de testes de 
funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Edital e da 
proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de 
termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as 
normas internas da Contratante; 
 
3.3.3 O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade 
com as especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar 
sob suas expensas os reparos, substituição do bem, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento 
suspenso até a efetiva e regular entrega do objeto em condições de ser aceito; 
 
3.3.4 Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá 
a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de 
penalidades. 
 
3.3.4.1 Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os 
prazos de pagamento serão suspensos e considerados o fornecimento dos serviços 
em atraso, sujeitando-a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 
conforme o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento. 
 
3.3.4.2 A CONTRATADA deverá receber e entregar os serviços durante o horário 

normal de seu funcionamento, no endereço da Sede da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO MATERIAL 
 
5.1 Conforme termo de garantia fornecido pelo fabricante, o material deverá ser 
garantido contra defeito e imperfeições, sendo de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA todas as garantias previstas em lei sem prejuízo de outras condições 
estabelecidas no Instrumento Editalício que rege a presente aquisição. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
6.1 O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do 
Colégio Tiradentes Argentino Madeira, após o recebimento do serviço e aceitação 
pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), 
através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de 
ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em 
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um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e 
Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento 
definitivo, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais, se não 
houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o Artigo 1º, do Decreto 
estadual nº 40.427 de 21 de junho de 1999. 
 
6.1.1 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o 

pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do 
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação pro rata tempore do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que venha 
substituí-lo, conforme a legislação vigente. 
 
6.1.2 Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se 
a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será 
devida atualização financeira. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
7.1 As despesas de aquisição do objeto indicado na Cláusula Segunda deste contrato 
correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo, bem como nas demais dotações 
e fontes de recursos previstas no PARO 2014 correspondentes ao objeto licitado, 
neste exercício e nos exercícios futuros. 
 

 
UO 

 
FUN 

 
SUBF 

 
PRG 

 
IDP/A 

 
C/A 

Natureza da 
Despesa 

 
ITEM 

 
IPG 

 
F 

 
IPU 

C GD M ED 

1251 06 181 141 4232 0001 3 3 90 39 22 0 10 1 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 

 
8.1 Constituem obrigações das partes: 
 
8.1.1 DA CONTRATADA 
 
8.1.1.2 entregar o material objeto deste certame, quando solicitados, no local e nos 
prazos estabelecidos na Cláusula Quarta deste contrato e anexo I do edital, a partir da 
vigência do presente Termo Contratual; 
 
8.1.1.3 observar para o transporte seja ele de que tipo forem às normas adequadas 
relativas a embalagens, volumes, etc.; 
 
8.1.1.4 fornecer, juntamente com o material, toda a sua documentação fiscal e técnica 

e seus respectivos termos de garantia. 
 
8.1.1.5 responsabilizar-se por todos os ônus relativos a entrega do material a si 
adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega no local de 
destino; 
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8.1.1.6 cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, 

mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.1.1.7 providenciar, sob suas expensas, a imediata correção das deficiências 
apontadas pela CONTRATANTE, 
 
8.1.1.8 arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, 
contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato; 
 
8.1.1.9 aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 
 
8.1.1.10 responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a 
causar à CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, os 
prepostos ou terceiros; 
 
8.1.1.11 Promover a entrega dos materiais no prazo, local e condições propostas no 
edital e contrato, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 
 
8.1.1.12 Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou despesa de 

qualquer natureza imposta à CONTRATADA em decorrência de descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por 
sua parte. 
 
8.1.1.13 O fornecedor mineiro optante pelo Simples Nacional, que se beneficiar da 
isenção do ICMS conforme normas em vigor e for declarado vencedor do certame 
Licitatório, caso mude a opção do regime de tributação, deverá informar a 
CONTRATANTE e estará sujeito as regra do Decreto nº. 43.349, de 30 de maio de 
2003, que isenta os fornecedores mineiros do ICMS, ou seja, o valor do ICMS deverá 
ser destacado como desconto na emissão da nota fiscal. O Decreto 46.508 de 14 de 
maio de 2014 altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 
43.080, de 13 de dezembro de 2002. 
 
8.1.2 DA CONTRATANTE 

 
8.1.2.1 comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 
assinando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as  
 
 
 
sanções legais e contratualmente previstas; 
 
8.1.2.2 promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 
 
8.1.2.3 fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, 
do que se dará ciência à CONTRATADA; 
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8.1.2.4 efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 
9.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos 

celebrados com a Administração Pública Estadual serão aplicadas as sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, com observância do devido 
processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa: 
 
I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
 
II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 
 
a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso; 
 
b) dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 
 
c) vinte por cento sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou 

entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 
 
III - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração 

Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão. 
 
§1º - Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração 
Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo 
dia de atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, 
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, conforme previsão constante 
do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
§2º - O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da 
garantia prestada, prevista no §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, retido dos 
pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 
 
§3º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, 
no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis. 
 
§4º - Constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas 

pessoas jurídicas, os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e 
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declaração de inidoneidade poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas 
naturais envolvidas, sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. 
 
§5º - Aplica-se o disposto acima à nova pessoa jurídica quando 

 
I - for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo 

ou sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e 
 
II - tenha objeto social similar ao da sociedade punida. 
 
§6º - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
de obrigação contratual, dentre outras: 
 
I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 

prevista em contrato ou instrumento equivalente; 
 
II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de 
serviço, ou de suas parcelas; 
 
III - paralisação de obra, de serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração Pública Estadual; 
 
IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 
 
V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

 
VI - prestação de serviço de baixa qualidade; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
10.1 A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo Almoxarife do 

Colégio Tiradentes, agente da CONTRATANTE devidamente designado para tanto, ao 
qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o 
previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de 
 
 
 
 eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 
agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por 
escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou 
defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do 
contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA; 
 
10.1.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de 
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natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela 
lei civil; 
 
10.1.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
serviços, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 
 
11.1 O presente Contrato terá prazo de vigência de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a 
partir da data de publicação no Diário Oficial de Minas Gerais de seu resumo/extrato, 
ou pela absorção total do objeto, sem prejuízo do prazo de execução, constante do 
item 3.1 do Edital. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - DA ALTERAÇÃO 
 
O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações 
contratuais, bem como acréscimos e supressões, mediante Termo Aditivo, nos termos 
do § 1º do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 Das decisões proferidas pela Administração caberão: 

 
12.1.1 Recurso, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 

do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, 
multa ou rescisão do contrato; 
 
12.1.2 Representação, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da 

decisão, de que não caiba recurso hierárquico; 
 
12.1.3 Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 
intimação do ato. 
 
12.1.3.1 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem 

praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade 
competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
13.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, total ou parcialmente, nos 
casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93, e 
amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II, combinado com o artigo 78 da 
mesma Lei. 
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13.1.1 Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 

CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados; 
 
13.1.2 Fica acordado amigavelmente que ao encerramento da vigência do contrato, 

havendo saldo remanescente, o contrato será rescindido mediante termo rescisão, 
não havendo, portanto direito à execução na sua totalidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
14.1 A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA 

não importará, de forma alguma, em alteração contratual; 
 
14.2 Fica proibido à CONTRATADA subcontratar, parcial ou totalmente a execução 
deste contrato, exceto contratar parcialmente a aquisição de materiais, sendo estes 
manifestados por escrito e serão analisados pela CONTRATANTE. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
15.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial 

em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 
federal nº. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1 Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na 

aplicação deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, 
é lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas 
partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias 
que terão o mesmo valor original. 

 
 

Belo Horizonte, _____ de______ de 2014. 
 
 
 
 
     CONTRATANTE                                                 CONTRATADA 
      (Nome completo, CPF e RG)                           (Nome completo, CPF e RG) 
 
 
 
                TESTEMUNHA                                                   TESTEMUNHA 
      (Nome completo, CPF e RG                              (Nome completo, CPF e RG 


