POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Aveniza Amazonas, 6455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30510-900
Telefone: 3121231129 - www.policiamilitar.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235 A/2018
A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio da Coordenadoria de Suprimentos e
Aquisições – CSA-TIC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, CNPJ 16.695.025/000197, situado na Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP
30.510.900, telefones nº 2123-1010 e 2123-1000, e-mail: csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br,
inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 681.352.206-00, representado neste ato
pelo nº 106.684-4, Major PM, Charles Clemencius Diniz Teixeira, Chefe da CSA-TIC, brasileiro,
casado, portador do RG n° M -5.264.558, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, nos termos
das disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico de Registro de
Preços nº 259/2018, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s),
por lote, a seguir denominada simplesmente FORNECEDORA, nos termos da Lei federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002; Lei estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Complementar federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006; lei complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e pelos
Decretos estaduais nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº
44.787, de 18 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução SEPLAG
nº. 58, de 30 de novembro de 2007; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de
setembro de 2012, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do Edital e nas cláusulas deste
instrumento.
Lotes nº 01, 03, 11 e 12
1º Fornecedor: A empresa ARS ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA, estabelecida na Professor
Oswaldo Quirino Simões, 479, Vila California, São Paulo/SP, telefone: 11-5523-9811, 11-55259841,
e-mail: licitacao@arseletronica.com.br,
vendas@arseletronica.com.br,
financeiro@arseletronica.com.br, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° CNPJ
46.271.532/0001-64, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. Ronaldo Ricardo de Souza,
brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 657.506.598-87, portador
do RG n°. 7.325.505 SSP/SP.
Cláusula Primeira – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços peças para rádio comunicação, para
aquisição futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições
constantes do ANEXO I do Edital de licitação que originou o registro de preços, parte integrante
e inseparável deste instrumento, e quadro demonstrativo a seguir:

Lote Item

Código
Descrição do Item
SIAD

Marca/
Modelo

Quant.

Valor
Unitário
Registrado

CABO
COAXIAL
IMPEDANCIA: 50 OHMS; TIPO
DE
CABO:
CF-1/2;
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Valor
Global

01

01

01

01

01

01

03

03

01

02

CONDUTOR: COBRE NU;
ISOLAMENTO: POLIETILENO
69127-5
COMPACTO;
BLINDAGEM:
BTE; CAPA EXTERNA (COR):
PVC
70 C (PRETO); DIAMETRO
NOMINAL: 1/2 POLEGADA;
CABO
COAXIAL
IMPEDANCIA: 50 OHMS; TIPO
DE CABO: RG-58; CONDUTOR:
COBRE
ESTANHADO; ISOLAMENTO:
35359-0
POLIETILENO
COMPACTO;
BLINDAGEM:
BTE;
CAPA
EXTERNA
(COR): PVC 70ºC (PRETO);
DIAMETRO NOMINAL: 4,95MM;

RFS
CELLFLEX 1/2

RFS

03

04

CABO
COAXIAL
IMPEDANCIA: 50 OHMS; TIPO
DE
CABO:
RGC-213;
CONDUTOR: COBRE NU;
ISOLAMENTO: POLIETILENO
58389-8 EXPANSO; BLINDAGEM: BF +
BTE; CAPA EXTERNA (COR):
POLIETILENO
COMPACTO
ESPECIAL
(PRETO);
DIAMETRO
NOMINAL:
10,15MM;

05

PRESILHA - MATERIA-PRIMA:
ACO FLEXIVEL; APLICACAO:
150308FIXACAO DE 04 CABOS
1
COAXIAL
DE 1/2 POLEGADA

06

PRESILHA - MATERIA-PRIMA:
ACO FLEXIVEL; APLICACAO:
150310FIXACAO DE 04 CABOS
3
COAXIAL
DE 7/8 POLEGADA

01

ANTENA
DE
RADIO
FREQUENCIA: 148 A 174 MHZ;
ARS
TIPO
ANTENA:
ANTENA
14692-7 PLANO TERRA;
Modelo: GPVLTIPO SINAL: VHF/UHF; GANHO: 00A
0 DB; IMPEDANCIA: NAO
INFORMADO;

02

36320-0
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R$ 16,36

R$
184.868,00

6.300

R$ 2,12

R$
13.356,00

11.300

R$ 7,10

R$
80.230,00

12.300

R$ 5,19

R$
63.837,00

2.100

R$ 14,99

R$
31.479,00

2.100

R$ 16,30

R$
34.230,00

5.100

R$ 101,00

R$
515.100,00

3.110

R$ 237,00

RG-58

CABO
COAXIAL
IMPEDANCIA: 50 OHMS; TIPO
DE
CABO:
RG-213;
CONDUTOR: COBRE NU;
ISOLAMENTO: POLIETILENO
58386-3
COMPACTO;
BLINDAGEM:
BTN; CAPA EXTERNA (COR):
PVC
70ºC (PRETO); DIAMETRO
NOMINAL: 10,00MM;

ANTENA
DE
RADIO
FREQUENCIA: 136 A 174 MHZ;
TIPO
ANTENA:
FIBRA

11.300

RFS
RGU-213

RFS
RGC-213

ARS
MULT.HANGER
1/2

ARS
MULTBLOCK
HANGER 7/8

ARS
Modelo:
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R$

03

03

03

03

03

03

11

11

11

02

36320-0

CARBONO; TIPO
SINAL: VHF-FM; GANHO: 6 DB;
IMPEDANCIA: 50 OHMS;

Modelo:

3.110

R$ 237,00

3.104

R$ 169,00

R$
524.576,00

2004

R$ 210,00

R$
420.840,00

G-6A

737.070,00

03

ANTENA
DE
RADIO
FREQUENCIA: 148 A 174 MHZ;
TIPO ANTENA: 5/8 DE ONDA;
77369-7 TIPO
SINAL: VHF/FM; GANHO: 03 DB
DE GANHO; IMPEDANCIA: 50
OHMS;

04

ANTENA
DE
RADIO
FREQUENCIA: 450 A 470 MHZ;
164525- TIPO ANTENA: 2 X 5/8 DE
0
ONDA; TIPO
SINAL: UHF; GANHO: 6DB;
IMPEDANCIA: 50 OHMS;

05

ANTENA
DE
RADIO
FREQUENCIA: 148 A 179 MHZ;
TIPO ANTENA: ASA 434 RS;
36346-4
TIPO SINAL:
VHF; GANHO: 2,15
DBI;
IMPEDANCIA: 50 OHMS;

ARS
Modelo:
ASA-434

1.100

R$ 186,00

R$
204.600,00

06

ANTENA
DE
RADIO
FREQUENCIA: 136 A 174 MHZ;
TIPO ANTENA: METAL INOX,
90079-6 PINTADA
OU EMBORRACHADA; TIPO
SINAL: VHF/FM; GANHO: 0 DB;
IMPEDANCIA: 50 OHMS;

A R S
Modelo:
00D

MV-

2.100

R$ 131,00

R$
275.100,00

07

ANTENA
DE
RADIO
FREQUENCIA: 131 A 900 MHZ;
TIPO ANTENA: WHIP; TIPO
77443-0
SINAL: VHF;
GANHO:
1/4
ONDA;
IMPEDANCIA: 50 OHMS;

MV-

5.100

R$ 43,60

R$
222.360,00

01

SUPORTES DE ANTENAS TIPO ANTENA: ANTENA PARA
150433RADIOCOMUNICACAO;(BASE);
9
MATERIA-PRIMA:
ACO
GALVANIZADO;

2.030

R$ 387,50

R$
786.625,00

02

SUPORTES DE ANTENAS TIPO
ANTENA:
RADIOCUMUNICACAO; BASE
154255- PARA SUPORTE DE
9
PAREDE;
MATERIA-PRIMA:
ACO GALVANIZADO; COM
TUBO DE 1 1/2" E BARRA
CHATA;

1.030

R$ 279,00

R$
287.370,00

03

SUPORTES DE ANTENAS TIPO
ANTENA:
RADIOCOMUNICACAO; BASE
154256PARA USO EM
7
TORRES;
MATERIA-PRIMA:
ACO GALVANIZADO; EM TUBO
DE 1 1/2" E TUBO QUADRADO;

1.030

R$ 336,60

R$
346.698,00

ARS
Modelo: G-3C

ARS
Modelo: G-6C

ARS
Modelo:
00A

ARS
Modelo: ARS

ARS
Modelo: ARS

ARS
Modelo: ARS
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11

12

04

01

TIPO
ANTENA:
RADIOCOMUNICACAO;
154264- SUPORTE PARA
8
ANTENAS;
MATERIA-PRIMA:
ACO
GALVANIZADO;
CONFECCIONADO COM TUBO
DE 1 1/4";
FILTRO PRE-SELETOR DE
BANDA
PASSANTE
MONTAGEM:
RACK
19
POLEGADAS; FAIXA
153702- FREQUENCIA: 167 A 168 MHZ;
4
BANDA PASSANTE: 1 MHZ;
POTENCIA: MINIMA DE RF 125
WATTS; CONEXAO: ENTRADA
E
SAIDA
BNC
E
N;
IMPEDANCIA: 50 OHMS;

ARS
Modelo: ARS

2.030

R$ 310,00

R$
629.300,00

60

R$
10.000,00

R$
600.000,00

ARS
Modelo:
ARS
FILTRO
PRE´SELETOR

1.2 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas
ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes daqueles itens ou lotes,
independentemente das quantidades previstas inicialmente para cada órgão participante,
observado como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.
1.3 – Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele
registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência.
1.4 – Os preços registrados deverão sempre ser adequados ao valor de mercado, sob pena de
não haver a aquisição.
Cláusula Segunda – DA ASSINATURA DO CONTRATO
O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias úteis para entrega do contrato assinado, pelos seus
representantes legais, contados da data do envio do documento, pelo Órgão ou Entidade
participante do referido Registro de Preços.
Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua
publicação.
Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
Na presente Ata de Registro de Preços constam como órgãos participantes à Polícia Militar de
Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Secretária de Estado de
Administração Prisional e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.
Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 – Os contratos serão celebrados de acordo com as necessidades e conveniências dos
Órgãos e Entidades Participantes e terão suas vigências correspondentes ao exercício
financeiro, obedecendo a regulamentação da Lei federal nº 8.666/93,
5.3 – Os quantitativos totais, expressos na Cláusula Primeira, são estimativos e representam as
previsões para os fornecimentos durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.4 – O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata.
5.5 – Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às
condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão de Registro de Preços nº
259/2018 e no Anexo I do referido Edital.
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Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
6.1 – Conforme a necessidade dos ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES será emitida a
Nota de Empenho, a partir do recebimento deste documento, o FORNECEDOR terá um prazo
máximo de 60 (sessenta) dias corridos para a efetiva entrega dos bens nas quantidades
solicitadas e 15 dias para entrega da amostra do lote 11 para a avaliação das características
(conforme especificado no termo de referência), as entregas deverão ser realizadas no
endereço apontado pela CONTRATANTE, dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
6.2 – O ÓRGÃO PARTICIPANTE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de
produtos ficando, a seu exclusivo critério, a definição do momento da aquisição.
6.3 – Os bens deverão ser entregues nos locais indicados pela unidade requisitante, dentro de
Belo Horizonte.
6.4 – Será exigido da empresa vencedora no ato da entrega do objeto adjudicado/contratado o
certificado de garantia emitido pelo fabricante ou importador de no mínimo 12 meses, não
sendo permitido certificado de garantia do revendedor, como condição de recebimento
definitivo pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade –
CPARM.
Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS
7.1 – A entrega deverá ocorrer na Seção de Consumos da CSA-TIC, com ciência da Comissão
Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade – CPARM, da seguinte
maneira:
7.1.2 – provisoriamente: de posse de uma via do contrato, a Seção de Consumos receberá os
bens para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
7.1.3 – definitivamente: a partir da entrega provisória e seu recebimento pela Seção de
Consumos, a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), após
a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento (se for o caso) e, sendo
aprovados, fará o seu recebimento definitivo, mediante expedição de termo, em conformidade
com as normas internas, do Órgão Participante.
7.2 – Os Órgãos e entidades participantes acompanharão a qualidade dos bens adquiridos e
as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão
Gerenciador qualquer ocorrência de irregularidade.
7.3 – O não cumprimento do fornecimento, no que se refere à entrega dos produtos em
desconformidade com as especificações constantes do Edital e da Ata de Registro de Preços,
obriga a EMPRESA FORNECEDORA a providenciar sob suas expensas a
substituição/reparação dos produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e
regular entrega do objeto em condições de ser aceito.
7.4 – Em caso de irregularidade não sanada pela EMPRESA FORNECEDORA, a CPARM
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para a aplicação
das penalidades previstas nesta Ata.
7.5 – Havendo a necessidade de providências por parte da EMPRESA FORNECEDORA, os
prazos de pagamento serão suspensos e considerando o fornecimento em atraso, sujeitando-a
aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções
estabelecidas na Lei Federal de Licitações e no Instrumento Convocatório, com observância do
devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO
8.1 – Os pagamentos serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI-MG, a crédito do FORNECEDOR em um dos bancos credenciados pelo
Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil) e outros indicados
por cada Órgão Participante, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento das notas fiscais
pelo setor financeiro respectivo, devidamente atestadas pela CPARM ou acompanhadas do
Termo de Recebimento Definitivo.
8.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Detentor
do Preço Registrado, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.
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8.1.2 – Obrigatoriamente, a Empresa Fornecedora deverá informar na Nota Fiscal/Fatura o
valor unitário do material, bem como o nº o banco, a agência e o número de sua conta bancária,
a fim de agilizar o pagamento.
8.1.3 – A Empresa Fornecedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com o
CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado na Nota
de Empenho e na Ata de Registro de Preços.
8.2 – O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de
recebimento.
8.3 – O 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 INPC, ou outro índice que venha
substituí-lo, conforme a legislação vigente.
Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Constituem obrigações das partes:
9.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1.1 – caberá ao CSA-TIC, por meio do Gestor do Registro de Preços, a prática de todos os
atos de controle e administração do Sistema Informatizado de Registro de Preços – SIRP;
9.1.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços,
comunicando formal e imediatamente à EMPRESA FORNECEDORA as irregularidades
manifestadas na execução da Ata;
9.1.3 – nomear um gestor para acompanhamento da execução do Registro de Preços;
9.1.4 – gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes da presente Ata;
9.1.5 – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
EMPRESA FORNECEDORA;
9.1.6 – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados
e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.
9.2 – DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE
9.2.1 – tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações
porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento
de suas disposições, logo depois de concluído o procedimento licitatório;
9.2.2 – promover consulta prévia junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando da necessidade de
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores
a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada;
9.2.3 – assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a
CSA-TIC a eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
9.2.4 – zelar, após receber a indicação da EMPRESA FORNECEDORA, pelos demais atos
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também,
em coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais ou constantes da Ata de Registro de
Preços;
9.2.5 – emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor
correspondente ao fornecimento dos bens;
9.2.6 – efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Oitava desta Ata.
9.3 – DA EMPRESA FORNECEDORA
9.3.1 – fornecer conforme objeto contratado, durante 12 (doze) meses, a contar da publicação
da ata, na forma e condições fixadas nesta, mediante requisição do órgão ou entidade
participante, devidamente assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o
Edital e demais informações constantes do Pregão de Registro de Preços;
9.3.2 – entregar os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais, conforme
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definido na cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços;
9.3.3 – manter, durante todo o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo
licitatório do Pregão;
9.3.4 – comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, por escrito e com a maior brevidade
possível, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos
necessários, quando solicitados;
9.3.5 – arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS OU ENTIDADE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou
prepostos, envolvidos na execução do fornecimento.
9.3.6 – providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GESTOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento dos
bens e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
9.3.7 – ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata.
Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata ou o Registro de Preços de fornecedor específico poderão ser
cancelados de pleno direito nas seguintes situações:
10.1.1 – Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 – O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;
10.1.1.2 – O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa;
10.1.1.3 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 – Os preços registrados apresentaram-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 – O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou
contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus
incisos da Lei federal n° 8.666, de 21Jun93;
10.1.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração;
10.1.1.7 – O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
10.1.1.8 – Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo
FORNECEDOR, devidamente caracterizada em relatório de inspeção.
10.1.2 – Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 – Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com
antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento
convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento aos órgãos e entidades participantes por
perdas e danos;
10.1.2.2 – Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior.
Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei
Federal nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do
Decreto Estadual nº 44.786/08, a saber:
11.1.1 – 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;
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11.1.2 – MULTA
11.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos
seguintes percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do material
entregue com atraso;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias;
11.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do 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;
11.2 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12º, da
Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08;
11.3 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
11.4 – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato..
11.5 – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
conforme disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.6 – O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
11.7 – O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente, a partir da constituição em
mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o
valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.
11.7.1 Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.
11.7.2

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

11.8 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo
de força maior ou caso fortuito.
11.8.1
Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes;
11.9 – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.
11.10 – A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações
previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.11 – As sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão aplicadas
pelo respectivo contratante em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de preço,
para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.
11.11.1 – Os órgãos ou entidades caronas pertencentes a Municípios, União, Distrito Federal e
demais Estados da Federação serão responsáveis por todos os atos de administração e
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controle relativos à contratação efetuada a partir da ARP, inclusive a aplicação das sanções
decorrentes do descumprimento do compromisso assumido.
11.11.2 – As sanções aplicadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,
quando carona deste registro de preços realizado no âmbito do Estado, obedecerão ao
disposto na Cláusula Décima Primeira deste contrato.
11.12 – Extensão das Penalidades
11.12.1 – 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 nos artigos 38, 44 e 45, do Decreto estadual nº 45.902/12.
11.12.2 – As penalidades de advertência e multa, relativas ao inadimplemento de obrigações
contratuais, serão aplicadas pelo Órgão Participante e notificadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR
do Registro de Preços para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. As
demais penalidades previstas em lei, serão aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO SRP,
nos termos da legislação vigente.
11.12.3 – A aplicação da sanção de declaração de idoneidade é de competência exclusiva de
Secretário de Estado ou, de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei, cabendo pedido de
reconsideração, nos termos do inciso III, do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93.
11.12.4 – A não assinatura de Contrato decorrente desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos prazos estabelecidos em Edital, frustrando ou retardando o fornecimento será considerada
como situação caracterizadora de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual.
Cláusula Décima Segunda – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Das decisões proferidas pela Administração na execução do Objeto da presente ATA,
caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos
casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão de
Contrato.
12.2 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste
caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do
processo, sob pena de responsabilidade.
Cláusula Décima Terceira – DA PUBLICAÇÃO
13.1 – O CSA-TIC, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, providenciará a
publicação desta Ata, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais “Minas
Gerais”, em obediência ao disposto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei federal nº
8.666/93.
Cláusula Décima Quarta – DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o
respectivo extrato no Diário Oficial do Estado – “MINAS GERAIS”.
14.2 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos não participantes,
desde que autorizado pelo GESTOR, conforme estabelecido no edital.
14.3 – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
14.4 – Fica designado como gestor do Registro de Preços o Chefe da Seção de Licitações e
Contratos da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições – CSA-TIC .
14.5 – É vedado à EMPRESA FORNECEDORA subcontratar o fornecimento do objeto desta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
14.6 – É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira.
14.7 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 259/2018 e
seus anexos, bem como as propostas das empresas ARS ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA,
apresentadas para a referida licitação.
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14.8 – Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito, à Polícia Militar de Minas
Gerais, através da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições CSA-TIC, ÓRGÃO GESTOR
desse Registro de Preços, endereçados à Seção de Licitação da CSA-TIC, localizada à
Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Cep: 30.510.900. A consulta poderá ser
endereçada também para o e-mail csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br, dentro do horário de
expediente, sendo de 08h30min às 17:00 de segunda a sexta, exceto na quarta-feira que é de
08:30 às 13:00. Fica advertido que a inobservância do horário implicará em não conhecimento
da solicitação.
14.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas,
assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
E para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e firmado, é lavrada esta ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS que, depois de lida e achada de acordo, será assinada pelas
partes signatárias e pelas testemunhas abaixo assinadas.
Belo Horizonte/MG, 2018.
Charles Clemencius Diniz Teixeira, Maj PM
Chefe da CSA-TIC
Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Juridica - DTS
Ronaldo Ricardo de Souza,
ARS Eletronica Industrial Ltda
Documento assinado eletronicamente por RONALDO RICARDO DE SOUZA, Usuário
Externo, em 01/10/2018, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 03/10/2018, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Charles Clemencius Diniz Teixeira, Major,
em 08/10/2018, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1877899 e o código CRC DABE544E.
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Aveniza Amazonas, 6455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30510-900
Telefone: 3121231129 - www.policiamilitar.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235 B/2018
A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio da Coordenadoria de Suprimentos e
Aquisições – CSA-TIC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, CNPJ 16.695.025/000197, situado na Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP
30.510.900, telefones nº 2123-1010 e 2123-1000, e-mail: csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br,
inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 681.352.206-00, representado neste ato
pelo nº 106.684-4, Major PM, Charles Clemencius Diniz Teixeira, Chefe da CSA-TIC, brasileiro,
casado, portador do RG n° M -5.264.558, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, nos termos
das disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico de Registro de
Preços nº 259/2018, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s),
por lote, a seguir denominada simplesmente FORNECEDORA, nos termos da Lei federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002; Lei estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Complementar federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006; lei complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e pelos
Decretos estaduais nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº
44.787, de 18 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução SEPLAG
nº. 58, de 30 de novembro de 2007; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de
setembro de 2012, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do Edital e nas cláusulas deste
instrumento.
Lote 02
1º Fornecedor: A empresa FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA – ME, estabelecida à Rua São
Paulo, 116, Bairro: Jardim São Salvador; Cidade: Taboa da Serra/SP, CEP: 06.775-330,
telefone: 11-4137-9563, e-mail: p.flavia@ig.com.br, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas
sob o n° 07.356.270/0001-89, neste ato representada por sua proprietária, Flávia Cristina Silva
Pimenta, brasileira, empresaria, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº.
144.998.878-7-44, portadora do RG n°. 22.431.710-6 - SSP SP.
Cláusula Primeira – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços peças para rádio comunicação, para
aquisição futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições
constantes do ANEXO I do Edital de licitação que originou o registro de preços, parte integrante
e inseparável deste instrumento, e quadro demonstrativo a seguir:

Lote Item

Código
Descrição do Item
SIAD

Marca/
Modelo
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Valor
Global

02

02

02

02

02

02

01

CONECTOR
PARA
COMUNICACAO
IDENTIFICACAO:
CONECTOR N MACHO;
157586APLICACAO:
4
CABO COAXIAL 1/2";
MATERIA-PRIMA:
METAL;
TIPO:
FLEXIVEL;

KLC
CONECTORES
Modelo: CM-43

3.120

R$ 45,00

R$
140.400,00

02

CONECTOR
PARA
COMUNICACAO
IDENTIFICACAO: "U";
20047-6
APLICACAO: RADIO;
MATERIAPRIMA:
METAL; TIPO: RG 213;

KLC
CONECTORES
Modelo: KM-1

5.120

R$ 14,00

R$
71.680,00

03

CONECTOR
PARA
COMUNICACAO
IDENTIFICACAO:
N
MACHO; APLICACAO:
CONECTOR
22004-3
DE CABO COAXIAL,
SOLDA/SOLDA;
MATERIA-PRIMA:
METAL;
TIPO:
COAXIAL;

KLC
CONECTORES
Modelo: CM-1

5.120

R$ 17,44

R$
89.292,80

04

CONECTOR
PARA
COMUNICACAO
IDENTIFICACAO: MINI
U; APLICACAO: PARA
19721-1
RADIO
COMUNICACAO;
MATERIA-PRIMA:
METAL; TIPO: RG 58;

KLC
CONECTORES
Modelo: KM-8M

12.020

R$ 5,3500

R$
64.307,00

05

CONECTOR
PARA
COMUNICACAO
IDENTIFICACAO: BNC
MACHO RETO DE
CRIMPAR;
112366APLICACAO: USO EM
1
EQUIPAMENTOS
DE
RADIOCOMUNICACAO;
MATERIA-PRIMA:
METAL;
TIPO: RG-58;

KLC
CONECTORES

2.520

R$ 12,90

R$
32.508,00

06

CONECTOR
PARA
COMUNICACAO
IDENTIFICACAO:
NFEMEA; APLICACAO:
150444RADIO
4
COMUNICACAO;
MATERIA-PRIMA:
METAL; TIPO: COAXIAL
RG 58;

KLC
CONECTORES
Modelo:
CF152

2.520

R$ 16,46

R$
41.479,20
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02

07

CONECTOR
PARA
COMUNICACAO
IDENTIFICACAO:
N
MACHO; APLICACAO:
97513-3
COMUNICACAO
DE
VHF; MATERIA-PRIMA:
METAL; TIPO: RG-58,
PADRAO: CN-170

KLC
CONECTORES
CM-53

4.020

R$ 15,00

R$
60.300,00

1.2 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas
ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes daqueles itens ou lotes,
independentemente das quantidades previstas inicialmente para cada órgão participante,
observado como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.
1.3 – Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele
registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência.
1.4 – Os preços registrados deverão sempre ser adequados ao valor de mercado, sob pena de
não haver a aquisição.
Cláusula Segunda – DA ASSINATURA DO CONTRATO
O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias úteis para entrega do contrato assinado, pelos seus
representantes legais, contados da data do envio do documento, pelo Órgão ou Entidade
participante do referido Registro de Preços.
Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua
publicação.
Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
Na presente Ata de Registro de Preços constam como órgãos participantes à Polícia Militar de
Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Secretária de Estado de
Administração Prisional e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.
Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 – Os contratos serão celebrados de acordo com as necessidades e conveniências dos
Órgãos e Entidades Participantes e terão suas vigências correspondentes ao exercício
financeiro, obedecendo a regulamentação da Lei federal nº 8.666/93,
5.3 – Os quantitativos totais, expressos na Cláusula Primeira, são estimativos e representam as
previsões para os fornecimentos durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.4 – O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata.
5.5 – Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às
condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão de Registro de Preços nº
259/2018 e no Anexo I do referido Edital.
Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
6.1 – Conforme a necessidade dos ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES será emitida a
Nota de Empenho, a partir do recebimento deste documento, o FORNECEDOR terá um prazo
máximo de 60 (sessenta) dias corridos para a efetiva entrega dos bens nas quantidades
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solicitadas, as entregas deverão ser realizadas no endereço apontado pela CONTRATANTE,
dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
6.2 – O ÓRGÃO PARTICIPANTE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de
produtos ficando, a seu exclusivo critério, a definição do momento da aquisição.
6.3 – Os bens deverão ser entregues nos locais indicados pela unidade requisitante, dentro de
Belo Horizonte.
6.4 – Será exigido da empresa vencedora no ato da entrega do objeto adjudicado/contratado o
certificado de garantia emitido pelo fabricante ou importador de no mínimo 12 meses, não
sendo permitido certificado de garantia do revendedor, como condição de recebimento
definitivo pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade –
CPARM.
Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS
7.1 – A entrega deverá ocorrer na Seção de Consumos da CSA-TIC, com ciência da Comissão
Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade – CPARM, da seguinte
maneira:
7.1.2 – provisoriamente: de posse de uma via do contrato, a Seção de Consumos receberá os
bens para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
7.1.3 – definitivamente: a partir da entrega provisória e seu recebimento pela Seção de
Consumos, a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), após
a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento (se for o caso) e, sendo
aprovados, fará o seu recebimento definitivo, mediante expedição de termo, em conformidade
com as normas internas, do Órgão Participante.
7.2 – Os Órgãos e entidades participantes acompanharão a qualidade dos bens adquiridos e
as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão
Gerenciador qualquer ocorrência de irregularidade.
7.3 – O não cumprimento do fornecimento, no que se refere à entrega dos produtos em
desconformidade com as especificações constantes do Edital e da Ata de Registro de Preços,
obriga a EMPRESA FORNECEDORA a providenciar sob suas expensas a
substituição/reparação dos produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e
regular entrega do objeto em condições de ser aceito.
7.4 – Em caso de irregularidade não sanada pela EMPRESA FORNECEDORA, a CPARM
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para a aplicação
das penalidades previstas nesta Ata.
7.5 – Havendo a necessidade de providências por parte da EMPRESA FORNECEDORA, os
prazos de pagamento serão suspensos e considerando o fornecimento em atraso, sujeitando-a
aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções
estabelecidas na Lei Federal de Licitações e no Instrumento Convocatório, com observância do
devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO
8.1 – Os pagamentos serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI-MG, a crédito do FORNECEDOR em um dos bancos credenciados pelo
Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil) e outros indicados
por cada Órgão Participante, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento das notas fiscais
pelo setor financeiro respectivo, devidamente atestadas pela CPARM ou acompanhadas do
Termo de Recebimento Definitivo.
8.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Detentor
do Preço Registrado, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.
8.1.2 – Obrigatoriamente, a Empresa Fornecedora deverá informar na Nota Fiscal/Fatura o
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valor unitário do material, bem como o nº o banco, a agência e o número de sua conta bancária,
a fim de agilizar o pagamento.
8.1.3 – A Empresa Fornecedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com o
CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado na Nota
de Empenho e na Ata de Registro de Preços.
8.2 – O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de
recebimento.
8.3 – O 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 INPC, ou outro índice que venha
substituí-lo, conforme a legislação vigente.
Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Constituem obrigações das partes:
9.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1.1 – caberá ao CSA-TIC, por meio do Gestor do Registro de Preços, a prática de todos os
atos de controle e administração do Sistema Informatizado de Registro de Preços – SIRP;
9.1.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços,
comunicando formal e imediatamente à EMPRESA FORNECEDORA as irregularidades
manifestadas na execução da Ata;
9.1.3 – nomear um gestor para acompanhamento da execução do Registro de Preços;
9.1.4 – gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes da presente Ata;
9.1.5 – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
EMPRESA FORNECEDORA;
9.1.6 – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados
e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.
9.2 – DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE
9.2.1 – tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações
porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento
de suas disposições, logo depois de concluído o procedimento licitatório;
9.2.2 – promover consulta prévia junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando da necessidade de
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores
a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada;
9.2.3 – assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a
CSA-TIC a eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
9.2.4 – zelar, após receber a indicação da EMPRESA FORNECEDORA, pelos demais atos
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também,
em coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais ou constantes da Ata de Registro de
Preços;
9.2.5 – emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor
correspondente ao fornecimento dos bens;
9.2.6 – efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Oitava desta Ata.
9.3 – DA EMPRESA FORNECEDORA
9.3.1 – fornecer conforme objeto contratado, durante 12 (doze) meses, a contar da publicação
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da ata, na forma e condições fixadas nesta, mediante requisição do órgão ou entidade
participante, devidamente assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o
Edital e demais informações constantes do Pregão de Registro de Preços;
9.3.2 – entregar os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais, conforme
definido na cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços;
9.3.3 – manter, durante todo o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo
licitatório do Pregão;
9.3.4 – comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, por escrito e com a maior brevidade
possível, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos
necessários, quando solicitados;
9.3.5 – arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS OU ENTIDADE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou
prepostos, envolvidos na execução do fornecimento.
9.3.6 – providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GESTOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento dos
bens e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
9.3.7 – ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata.
Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata ou o Registro de Preços de fornecedor específico poderão ser
cancelados de pleno direito nas seguintes situações:
10.1.1 – Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 – O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;
10.1.1.2 – O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa;
10.1.1.3 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 – Os preços registrados apresentaram-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 – O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou
contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus
incisos da Lei federal n° 8.666, de 21Jun93;
10.1.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração;
10.1.1.7 – O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
10.1.1.8 – Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo
FORNECEDOR, devidamente caracterizada em relatório de inspeção.
10.1.2 – Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 – Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com
antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento
convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento aos órgãos e entidades participantes por
perdas e danos;
10.1.2.2 – Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior.

Ata de Registro de Preços 15 (1878424)

SEI 1250.01.0001995/2018-23 / pg. 16

Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei
Federal nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do
Decreto Estadual nº 44.786/08, a saber:
11.1.1 – 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;
11.1.2 – MULTA
11.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos
seguintes percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do material
entregue com atraso;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias;
11.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do 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;
11.2 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12º, da
Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08;
11.3 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
11.4 – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato..
11.5 – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
conforme disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.6 – O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
11.7 – O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente, a partir da constituição em
mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o
valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.
11.7.1 Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.
11.7.2

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

11.8 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo
de força maior ou caso fortuito.
11.8.1
Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes;
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11.9 – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.
11.10 – A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações
previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.11 – As sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão aplicadas
pelo respectivo contratante em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de preço,
para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.
11.11.1 – Os órgãos ou entidades caronas pertencentes a Municípios, União, Distrito Federal e
demais Estados da Federação serão responsáveis por todos os atos de administração e
controle relativos à contratação efetuada a partir da ARP, inclusive a aplicação das sanções
decorrentes do descumprimento do compromisso assumido.
11.11.2 – As sanções aplicadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,
quando carona deste registro de preços realizado no âmbito do Estado, obedecerão ao
disposto na Cláusula Décima Primeira deste contrato.
11.12 – Extensão das Penalidades
11.12.1 – 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 nos artigos 38, 44 e 45, do Decreto estadual nº 45.902/12.
11.12.2 – As penalidades de advertência e multa, relativas ao inadimplemento de obrigações
contratuais, serão aplicadas pelo Órgão Participante e notificadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR
do Registro de Preços para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. As
demais penalidades previstas em lei, serão aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO SRP,
nos termos da legislação vigente.
11.12.3 – A aplicação da sanção de declaração de idoneidade é de competência exclusiva de
Secretário de Estado ou, de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei, cabendo pedido de
reconsideração, nos termos do inciso III, do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93.
11.12.4 – A não assinatura de Contrato decorrente desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos prazos estabelecidos em Edital, frustrando ou retardando o fornecimento será considerada
como situação caracterizadora de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual.
Cláusula Décima Segunda – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Das decisões proferidas pela Administração na execução do Objeto da presente ATA,
caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos
casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão de
Contrato.
12.2 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste
caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do
processo, sob pena de responsabilidade.
Cláusula Décima Terceira – DA PUBLICAÇÃO
13.1 – O CSA-TIC, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, providenciará a
publicação desta Ata, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais “Minas
Gerais”, em obediência ao disposto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei federal nº
8.666/93.
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Cláusula Décima Quarta – DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o
respectivo extrato no Diário Oficial do Estado – “MINAS GERAIS”.
14.2 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos não participantes,
desde que autorizado pelo GESTOR, conforme estabelecido no edital.
14.3 – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
14.4 – Fica designado como gestor do Registro de Preços o Chefe da Seção de Licitações e
Contratos da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições – CSA-TIC .
14.5 – É vedado à EMPRESA FORNECEDORA subcontratar o fornecimento do objeto desta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
14.6 – É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira.
14.7 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 259/2018 e
seus anexos, bem como a proposta da empresa FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME,
apresentadas para a referida licitação.
14.8 – Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito, à Polícia Militar de Minas
Gerais, através da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições CSA-TIC, ÓRGÃO GESTOR
desse Registro de Preços, endereçados à Seção de Licitação da CSA-TIC, localizada à
Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Cep: 30.510.900. A consulta poderá ser
endereçada também para o e-mail csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br, dentro do horário de
expediente, sendo de 08h30min às 17:00 de segunda a sexta, exceto na quarta-feira que é de
08:30 às 13:00. Fica advertido que a inobservância do horário implicará em não conhecimento
da solicitação.
14.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas,
assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
E para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e firmado, é lavrada esta ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS que, depois de lida e achada de acordo, será assinada pelas
partes signatárias e pelas testemunhas abaixo assinadas.
Belo Horizonte/MG, 2018.
Charles Clemencius Diniz Teixeira, Maj PM
Chefe da CSA-TIC
Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Juridica - DTS
Flávia Cristina Silva Pimenta
Flávia Cristina Silva Pimenta ME

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA, Usuário
Externo, em 01/10/2018, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 03/10/2018, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Charles Clemencius Diniz Teixeira, Major,
em 08/10/2018, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1878424 e o código CRC 53EE4968.

Referência: Processo nº 1250.01.0001995/2018-23

Ata de Registro de Preços 15 (1878424)

SEI nº 1878424

SEI 1250.01.0001995/2018-23 / pg. 20

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Aveniza Amazonas, 6455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30510-900
Telefone: 3121231129 - www.policiamilitar.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235 C/2018
A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio da Coordenadoria de Suprimentos e
Aquisições – CSA-TIC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, CNPJ 16.695.025/000197, situado na Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP
30.510.900, telefones nº 2123-1010 e 2123-1000, e-mail: csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br,
inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 681.352.206-00, representado neste ato
pelo nº 106.684-4, Major PM, Charles Clemencius Diniz Teixeira, Chefe da CSA-TIC, brasileiro,
casado, portador do RG n° M -5.264.558, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, nos termos
das disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico de Registro de
Preços nº 259/2018, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s),
por lote, a seguir denominada simplesmente FORNECEDORA, nos termos da Lei federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002; Lei estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Complementar federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006; lei complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e pelos
Decretos estaduais nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº
44.787, de 18 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução SEPLAG
nº. 58, de 30 de novembro de 2007; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de
setembro de 2012, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do Edital e nas cláusulas deste
instrumento.
Lote 04
1º Fornecedor: A empresa TAIT COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA. estabelecida à Avenida
Tamboré, 1400 - 1440 sala 2, condomínio Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06.460-000, telefone:
11-5588-1080, e-mail: deivi.luchetta@taitradio.com, rodrigo.bunduky@taitradio.com.br, inscrita
no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 67.116.715/0001-85, neste ato representada pelo
seu Representante Legal, Deivi José Luchetta, brasileiro, solteiro, inscrito no Cadastro de
Pessoa Física CPF/MF 139.585.738-51, portador do RG nº 24.627.567-4 SSP/SP.
Cláusula Primeira – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços peças para rádio comunicação, para
aquisição futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições
constantes do ANEXO I do Edital de licitação que originou o registro de preços, parte integrante
e inseparável deste instrumento, e quadro demonstrativo a seguir:

Lote Item

Código
Descrição do Item
SIAD
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Marca/
Modelo

Quant.

Valor
Unitário
Registrado
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Valor Global

04

04

04

04

04

04

01

CONECTOR PARA ANTENA
- TIPO.: CONECTOR MINI-U
FEMEA
PN:24000029;
APLICACAO:
151865COMPATIVEL COM RADIO
8
TAIT TM-9400; MATERIA
PRIMA: METAL; TIPO CABO:
NAO
APLICAVEL;

02

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- IDENTIFICACAO: KIT DO
150364KNOB
2
DE
VOLUME/ANEL
VEDACAO RADIO TP-9460;
MODELO/PART NUMBER:
T03-00039-0022;

03

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- IDENTIFICACAO: KIT KNOB
150365DE
0
CANAIS SELETOR 3 VIAS
TAIT
TP-9460;
MODELO/PART NUMBER:
T03-00039-0023;

04

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
150366- IDENTIFICACAO:
KIT
9
MONTAGEM
CHAVE UI PARA RADIO TAIT
TP-9460;
MODELO/PART
NUMBER: T03-00039-0009;

05

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
KIT
150367COMPLETO
7
DA CHAVE UI PARA RADIO
TAIT
TP-9460;
MODELO/PART NUMBER:
T03-00039-0013;

06

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
KIT
150368BOTAO
5
CANAIS/IND./SELETOR
3
VIAS
TAIT
TP-9460;
MODELO/PART NUMBER:
T03-00039-0004;
COMPONENTE

TAIT
Modelo:
2400002900

2.020

R$ 59,94

R$
121.078,80

2.050

R$ 149,84

R$
307.172,00

2.050

R$ 151,56

R$
310.698,00

2.050

R$
2.368,39

R$
4.855.199,50

2.050

R$
2.838,47

R$
5.818.863,50

2.050

R$ 370,76

R$
760.058,00

TAIT
Modelo:
T03000390022

TAIT
Modelo:
T03000390023

TAIT
Modelo:
T03000390009

TAIT
Modelo:
T03000390013

TAIT
Modelo:
T03000390004

PARA
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04

04

04

04

04

04

04

07

RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
150369- - IDENTIFICACAO: KIT DAS
3
TECLAS DO PTT PARA
RADIO
TAIT
TP-9460;
MODELO/PART NUMBER:
T03-00039-0021

08

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- IDENTIFICACAO: KIT LCD
150370COM
7
CABO FPC E ESPUMA
RADIO
TAIT
TP-9460;
MODELO/PART NUMBER:
T03-00039-0027;

09

BORRACHA
PARA
VEDACAO - TIPO: DO
150384- CHASSI, REF.: T03-000397
0019; MEDIDAS: NAO
APLICAVEL; FINALIDADE:
RADIO TAIT TP-9460;

10

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- IDENTIFICACAO: DISPLAY
150374LCD
0
CABECA DE CONTROLE
RADIO
TAIT
TM-9455;
MODELO/PART NUMBER:
T02-00032-0004;

11

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
150356ALTOFALANTE
1
CABECA DE CONTROLE
RADIO
TAIT
TM-9455;
MODELO/PART NUMBER:
252-00011-XX;

12

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
150355- - IDENTIFICACAO: KNOB DE
3
VOLUME
DA
CABECA
CONTROLE RADIO TAIT9455;
MODELO/PART
NUMBER: 311-01054-XX;

13

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- IDENTIFICACAO: KIT
150357- INSTALACAO
0
ALIM/SUPORTE/CONECTOR
TAIT
TM-9455;
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TAIT
Modelo:
T03000390021

2.050

R$ 333,94

R$
684.577,00

2.050

R$ 736,38

R$
1.509.579,00

2.050

R$ 107,03

R$
219.411,50

2.025

R$ 330,51

R$
669.282,75

2.025

R$ 25,69

R$
52.022,25

2.050

R$ 5,12

R$
10.496,00

2.050

R$ 434,12

R$
889.946,00

TAIT
Modelo:
T03000390027

TAIT
Modelo:
T03000390019

TAIT
Modelo:
T02000320004

TAIT
Modelo:
2520001104

TAIT
Modelo:
3110105402

TAIT
Modelo:
TMAA03-
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TAIT
MODELO/PART
TMAA0317;

04

04

TM-9455;
NUMBER:

14

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
KIT
150372CABECA DE
3
CONTROLE
(CARCACA)
TAIT
TM-9455;
MODELO/PART NUMBER:
T02-00032-0002;

15

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- IDENTIFICACAO: PLACA
150373DA
1
CABECA DE CONTROLE
RADIO
TAIT
TM-9455;
MODELO/PART NUMBER:
T02-00032-0003

17

TAIT
Modelo:
T02000320002

2.025

R$ 333,94

R$
676.228,50

2.025

R$
1.044,63

R$
2.115.375,75

TAIT
Modelo:
T02000320003

1.2 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas
ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes daqueles itens ou lotes,
independentemente das quantidades previstas inicialmente para cada órgão participante,
observado como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.
1.3 – Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele
registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência.
1.4 – Os preços registrados deverão sempre ser adequados ao valor de mercado, sob pena de
não haver a aquisição.
Cláusula Segunda – DA ASSINATURA DO CONTRATO
O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias úteis para entrega do contrato assinado, pelos seus
representantes legais, contados da data do envio do documento, pelo Órgão ou Entidade
participante do referido Registro de Preços.
Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua
publicação.
Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
Na presente Ata de Registro de Preços constam como órgãos participantes à Polícia Militar de
Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Secretária de Estado de
Administração Prisional e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.
Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 – Os contratos serão celebrados de acordo com as necessidades e conveniências dos
Órgãos e Entidades Participantes e terão suas vigências correspondentes ao exercício
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financeiro, obedecendo a regulamentação da Lei federal nº 8.666/93,
5.3 – Os quantitativos totais, expressos na Cláusula Primeira, são estimativos e representam as
previsões para os fornecimentos durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.4 – O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata.
5.5 – Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às
condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão de Registro de Preços nº
259/2018 e no Anexo I do referido Edital.
Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
6.1 – Conforme a necessidade dos ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES será emitida a
Nota de Empenho, a partir do recebimento deste documento, o FORNECEDOR terá um prazo
máximo de 60 (sessenta) dias corridos para a efetiva entrega dos bens nas quantidades
solicitadas, as entregas deverão ser realizadas no endereço apontado pela CONTRATANTE,
dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
6.2 – O ÓRGÃO PARTICIPANTE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de
produtos ficando, a seu exclusivo critério, a definição do momento da aquisição.
6.3 – Os bens deverão ser entregues nos locais indicados pela unidade requisitante, dentro de
Belo Horizonte.
6.4 – Será exigido da empresa vencedora no ato da entrega do objeto adjudicado/contratado o
certificado de garantia emitido pelo fabricante ou importador de no mínimo 12 meses, não
sendo permitido certificado de garantia do revendedor, como condição de recebimento
definitivo pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade –
CPARM.
Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS
7.1 – A entrega deverá ocorrer na Seção de Consumos da CSA-TIC, com ciência da Comissão
Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade – CPARM, da seguinte
maneira:
7.1.2 – provisoriamente: de posse de uma via do contrato, a Seção de Consumos receberá os
bens para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
7.1.3 – definitivamente: a partir da entrega provisória e seu recebimento pela Seção de
Consumos, a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), após
a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento (se for o caso) e, sendo
aprovados, fará o seu recebimento definitivo, mediante expedição de termo, em conformidade
com as normas internas, do Órgão Participante.
7.2 – Os Órgãos e entidades participantes acompanharão a qualidade dos bens adquiridos e
as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão
Gerenciador qualquer ocorrência de irregularidade.
7.3 – O não cumprimento do fornecimento, no que se refere à entrega dos produtos em
desconformidade com as especificações constantes do Edital e da Ata de Registro de Preços,
obriga a EMPRESA FORNECEDORA a providenciar sob suas expensas a
substituição/reparação dos produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e
regular entrega do objeto em condições de ser aceito.
7.4 – Em caso de irregularidade não sanada pela EMPRESA FORNECEDORA, a CPARM
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para a aplicação
das penalidades previstas nesta Ata.
7.5 – Havendo a necessidade de providências por parte da EMPRESA FORNECEDORA, os
prazos de pagamento serão suspensos e considerando o fornecimento em atraso, sujeitando-a
aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções
estabelecidas na Lei Federal de Licitações e no Instrumento Convocatório, com observância do
devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
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Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO
8.1 – Os pagamentos serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI-MG, a crédito do FORNECEDOR em um dos bancos credenciados pelo
Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil) e outros indicados
por cada Órgão Participante, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento das notas fiscais
pelo setor financeiro respectivo, devidamente atestadas pela CPARM ou acompanhadas do
Termo de Recebimento Definitivo.
8.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Detentor
do Preço Registrado, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.
8.1.2 – Obrigatoriamente, a Empresa Fornecedora deverá informar na Nota Fiscal/Fatura o
valor unitário do material, bem como o nº o banco, a agência e o número de sua conta bancária,
a fim de agilizar o pagamento.
8.1.3 – A Empresa Fornecedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com o
CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado na Nota
de Empenho e na Ata de Registro de Preços.
8.2 – O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de
recebimento.
8.3 – O 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 INPC, ou outro índice que venha
substituí-lo, conforme a legislação vigente.
Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Constituem obrigações das partes:
9.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1.1 – caberá ao CSA-TIC, por meio do Gestor do Registro de Preços, a prática de todos os
atos de controle e administração do Sistema Informatizado de Registro de Preços – SIRP;
9.1.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços,
comunicando formal e imediatamente à EMPRESA FORNECEDORA as irregularidades
manifestadas na execução da Ata;
9.1.3 – nomear um gestor para acompanhamento da execução do Registro de Preços;
9.1.4 – gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes da presente Ata;
9.1.5 – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
EMPRESA FORNECEDORA;
9.1.6 – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados
e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.
9.2 – DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE
9.2.1 – tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações
porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento
de suas disposições, logo depois de concluído o procedimento licitatório;
9.2.2 – promover consulta prévia junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando da necessidade de
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores
a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada;
9.2.3 – assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser
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procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a
CSA-TIC a eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
9.2.4 – zelar, após receber a indicação da EMPRESA FORNECEDORA, pelos demais atos
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também,
em coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais ou constantes da Ata de Registro de
Preços;
9.2.5 – emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor
correspondente ao fornecimento dos bens;
9.2.6 – efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Oitava desta Ata.
9.3 – DA EMPRESA FORNECEDORA
9.3.1 – fornecer conforme objeto contratado, durante 12 (doze) meses, a contar da publicação
da ata, na forma e condições fixadas nesta, mediante requisição do órgão ou entidade
participante, devidamente assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o
Edital e demais informações constantes do Pregão de Registro de Preços;
9.3.2 – entregar os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais, conforme
definido na cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços;
9.3.3 – manter, durante todo o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo
licitatório do Pregão;
9.3.4 – comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, por escrito e com a maior brevidade
possível, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos
necessários, quando solicitados;
9.3.5 – arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS OU ENTIDADE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou
prepostos, envolvidos na execução do fornecimento.
9.3.6 – providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GESTOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento dos
bens e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
9.3.7 – ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata.
Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata ou o Registro de Preços de fornecedor específico poderão ser
cancelados de pleno direito nas seguintes situações:
10.1.1 – Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 – O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;
10.1.1.2 – O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa;
10.1.1.3 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 – Os preços registrados apresentaram-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 – O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou
contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus
incisos da Lei federal n° 8.666, de 21Jun93;
10.1.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração;
10.1.1.7 – O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
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10.1.1.8 – Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo
FORNECEDOR, devidamente caracterizada em relatório de inspeção.
10.1.2 – Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 – Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com
antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento
convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento aos órgãos e entidades participantes por
perdas e danos;
10.1.2.2 – Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior.
Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei
Federal nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do
Decreto Estadual nº 44.786/08, a saber:
11.1.1 – 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;
11.1.2 – MULTA
11.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos
seguintes percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do material
entregue com atraso;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias;
11.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do 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;
11.2 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12º, da
Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08;
11.3 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
11.4 – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato..
11.5 – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
conforme disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.6 – O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
11.7 – O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente, a partir da constituição em
mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o
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valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.
11.7.1 Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.
11.7.2

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

11.8 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo
de força maior ou caso fortuito.
11.8.1
Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes;
11.9 – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.
11.10 – A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações
previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.11 – As sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão aplicadas
pelo respectivo contratante em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de preço,
para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.
11.11.1 – Os órgãos ou entidades caronas pertencentes a Municípios, União, Distrito Federal e
demais Estados da Federação serão responsáveis por todos os atos de administração e
controle relativos à contratação efetuada a partir da ARP, inclusive a aplicação das sanções
decorrentes do descumprimento do compromisso assumido.
11.11.2 – As sanções aplicadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,
quando carona deste registro de preços realizado no âmbito do Estado, obedecerão ao
disposto na Cláusula Décima Primeira deste contrato.
11.12 – Extensão das Penalidades
11.12.1 – 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 nos artigos 38, 44 e 45, do Decreto estadual nº 45.902/12.
11.12.2 – As penalidades de advertência e multa, relativas ao inadimplemento de obrigações
contratuais, serão aplicadas pelo Órgão Participante e notificadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR
do Registro de Preços para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. As
demais penalidades previstas em lei, serão aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO SRP,
nos termos da legislação vigente.
11.12.3 – A aplicação da sanção de declaração de idoneidade é de competência exclusiva de
Secretário de Estado ou, de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei, cabendo pedido de
reconsideração, nos termos do inciso III, do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93.
11.12.4 – A não assinatura de Contrato decorrente desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos prazos estabelecidos em Edital, frustrando ou retardando o fornecimento será considerada
como situação caracterizadora de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual.
Cláusula Décima Segunda – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Das decisões proferidas pela Administração na execução do Objeto da presente ATA,
caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos
casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão de
Contrato.
12.2 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
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mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste
caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do
processo, sob pena de responsabilidade.
Cláusula Décima Terceira – DA PUBLICAÇÃO
13.1 – O CSA-TIC, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, providenciará a
publicação desta Ata, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais “Minas
Gerais”, em obediência ao disposto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei federal nº
8.666/93.
Cláusula Décima Quarta – DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o
respectivo extrato no Diário Oficial do Estado – “MINAS GERAIS”.
14.2 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos não participantes,
desde que autorizado pelo GESTOR, conforme estabelecido no edital.
14.3 – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
14.4 – Fica designado como gestor do Registro de Preços o Chefe da Seção de Licitações e
Contratos da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições – CSA-TIC .
14.5 – É vedado à EMPRESA FORNECEDORA subcontratar o fornecimento do objeto desta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
14.6 – É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira.
14.7 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 259/2018 e
seus anexos, bem como a proposta da empresa TAIT COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA,
apresentadas para a referida licitação.
14.8 – Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito, à Polícia Militar de Minas
Gerais, através da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições CSA-TIC, ÓRGÃO GESTOR
desse Registro de Preços, endereçados à Seção de Licitação da CSA-TIC, localizada à
Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Cep: 30.510.900. A consulta poderá ser
endereçada também para o e-mail csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br, dentro do horário de
expediente, sendo de 08h30min às 17:00 de segunda a sexta, exceto na quarta-feira que é de
08:30 às 13:00. Fica advertido que a inobservância do horário implicará em não conhecimento
da solicitação.
14.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas,
assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
E para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e firmado, é lavrada esta ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS que, depois de lida e achada de acordo, será assinada pelas
partes signatárias e pelas testemunhas abaixo assinadas.
Belo Horizonte/MG, 2018.
Charles Clemencius Diniz Teixeira, Maj PM
Chefe da CSA-TIC
Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Juridica - DTS
Deivi José Luchetta
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Tait Comunicações Brasil LTDA

Documento assinado eletronicamente por Deivi José Luchetta, Usuário Externo, em
03/10/2018, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 03/10/2018, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Charles Clemencius Diniz Teixeira, Major,
em 08/10/2018, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1878578 e o código CRC C4DED22A.

Referência: Processo nº 1250.01.0001995/2018-23
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Aveniza Amazonas, 6455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30510-900
Telefone: 3121231129 - www.policiamilitar.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235 D/2018
A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio da Coordenadoria de Suprimentos e
Aquisições – CSA-TIC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, CNPJ 16.695.025/000197, situado na Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP
30.510.900, telefones nº 2123-1010 e 2123-1000, e-mail: csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br,
inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 681.352.206-00, representado neste ato
pelo nº 106.684-4, Major PM, Charles Clemencius Diniz Teixeira, Chefe da CSA-TIC, brasileiro,
casado, portador do RG n° M -5.264.558, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, nos termos
das disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico de Registro de
Preços nº 259/2018, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s),
por lote, a seguir denominada simplesmente FORNECEDORA, nos termos da Lei federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002; Lei estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Complementar federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006; lei complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e pelos
Decretos estaduais nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº
44.787, de 18 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução SEPLAG
nº. 58, de 30 de novembro de 2007; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de
setembro de 2012, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do Edital e nas cláusulas deste
instrumento.
Lotes 06 e 07
1º Fornecedor: A empresa RADIOCELL ELETRÔNICA LTDA - EPP. estabelecida à Rua Santo
André , 27, conj. 01 -Jardim Alvorada, São José dos Campos/SP, CEP: 12.240-521, Telefone:
12-3934-4336, 12-3931-5044, e-mail: mgneto@radiocell.com.br, radiocell@radiocell.com.br,
inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.875.397/0001-03, neste ato
representada pelo seu Representante Legal, Miguel Giumi Neto, brasileiro, casado, Sócio
Diretor inscrito no Cadastro de Pessoa Física 052.985.478-34, portador do RG nº 4.733.630
SSP/SP.
Cláusula Primeira – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços peças para rádio comunicação, para
aquisição futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições
constantes do ANEXO I do Edital de licitação que originou o registro de preços, parte integrante
e inseparável deste instrumento, e quadro demonstrativo a seguir:

Código

Marca/
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Lote Item

Código
Descrição do Item
SIAD

06

01

MICROFONE
PARA
RADIO
DE
COMUNICACAO
MARCA/MODELO
EQUIPAMENTO: TAIT
150461- TP4
9460
/
T03-00045ADAA; TECLA DE
TRANSMISSAO:
TECLA
(PTT)
INTEGRADA; CABO:
ESPIRALADO;

06

06

06

06

Marca/

Quant.

Unitário
Registrado

RADIOCELL
Modelo:
ESM02/TA

2.050

R$ 355,00

R$
727.750,00

02

ANTENA DE RADIO FREQUENCIA: 136 A
225
MHZ;
TIPO
ANTENA:
HELIFLEX;
TIPO SINAL:
VHF-RADIO PORTATIL
107154TAIT
TP9460-8100
8
P/N:TPA-AN-001;
GANHO:
NAO
APLICAVEL
(RECEPTORA);
IMPEDANCIA:
50
OHMS;

RADIOCELL
Modelo:
CAT-TA-VHF

2.000

R$ 122,300

R$
244.600,00

03

MICROFONE
PARA
RADIO
DE
COMUNICACAO
MARCA/MODELO
EQUIPAMENTO: TAIT
TM1503719455
/
T02-000055
ABAA;
TECLA DE
TRANSMISSAO:
TECLA
(PTT)
INTEGRADA; CABO:
ESPIRALADO
E
EMBORRACHADO;

RADIOCELL
Modelo:
ESMA8RJTA

2.025

R$ 337,52

R$
683.478,00

04

BATERIA
PARA
EQUIPAMENTO
DE
TELECOMUNICACAO APLICACAO:
RADIO
150432PORTATIL
0
TAIT TP-9460; TIPO:
LITHIUM; TENSAO: 7,4
VCC;
CORRENTE:
1800 MAH;

3.050

R$ 587,00

R$
1.790.350,00

1.050

R$ 403,64

05

CARREGADOR
DE
BATERIA
EQUIP
COMUNICACAO
MARCA/MODELO
EQUIPAMENTO:
108828RADIO TAIT TP-9460

Modelo

RADIOCELL
Modelo:
CNBTP100L

RADIOCELL
Modelo:
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Valor Global

R$

06

07

07

07

07

05

9

RADIO TAIT TP-9460
COM FONTE; TENSAO
ENTRADA: 127 VAC;
TENSAO SAIDA: 12
VCC;
FREQUENCIA: 60 HZ;

Modelo:
SPC1-T9400

1.050

R$ 403,64

423.822,00

01

MICROFONE
PARA
RADIO
DE
COMUNICACAO
MARCA/MODELO
EQUIPAMENTO:
140506- MOTOROLA
/
3
HMN3413AR; TECLA
DE
TRANSMISSAO:
TECLA
(PTT)
INTEGRADA; CABO:
ESPIRALADO
E
EMBORRACHADO;

RADIOCELL
Modelo:
CMP-3596

2.000

R$ 169,00

R$
338.000,00

02

ANTENA DE RADIO FREQUENCIA: 146 A
174
MHZ;
TIPO
ANTENA:
HELIFLEX;
TIPO SINAL:
97462-5
HT MOTOROLA EP 450
MODELO
NAD6502;
GANHO:
0
DB;
IMPEDANCIA:
50
OHMS;

RADIOCELL
Modelo:
CAT-M-HB

6.000

R$ 59,00

R$
354.000,00

03

MICROFONE
PARA
RADIO
DE
COMUNICACAO
MARCA/MODELO
EQUIPAMENTO:
140507- MOTOROLA / EP450;
1
TECLA
DE
TRANSMISSAO:
TECLA
(PTT)
INTEGRADA; CABO:
ESPIRALADO
E
EMBORRACHADO;

RADIOCELL
Modelo:
ESM02/PM1

2.100

R$ 248,00

R$
520.800,00

04

CARREGADOR
DE
BATERIA
EQUIP.COMUNICACAO
MARCA/MODELO
EQUIPAMENTO:
RADIO
141155MOTOROLA/EP450;
1
TENSAO
ENTRADA:
110VAC/24WATTS;
TENSAO SAIDA:
16VDC/900MA;
FREQUENCIA:
50/60HZ;

RADIOCELL
Modelo:
SPC1M040NL

2.200

R$ 296,00

R$
651.200,00

BATERIA
PARA
EQUIPAMENTO
DE
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07

07

07

07

TELECOMUNICACAO APLICACAO:
RADIO
PORTATIL
125613EP450
MOTOROLA;
0
TIPO:
RECARREGAVEL,
EBONITE; TENSAO: 7,2
VOLTS; CORRENTE:
1600MAH;

RADIOCELL
Modelo:
CNB4970

6.000

R$ 308,00

R$
1.848.000,00

06

MICROFONE
PARA
RADIO
DE
COMUNICACAO
MARCA/MODELO
EQUIPAMENTO:
150451- MOTOROLA APX2000,
7
REF.:
PMMN4040A;
TECLA
DE
TRANSMISSAO:
TECLA (PTT)
INTEGRADA;
CABO:
ESPIRALADO;

RADIOCELL
Modelo:
ESM02/PM7

2.000

R$ 298,00

R$
596.000,00

07

MICROFONE
PARA
RADIO
DE
COMUNICACAO
MARCA/MODELO
EQUIPAMENTO:
150326- MOTOROLA
/
0
HMN4079F; TECLA DE
TRANSMISSAO:
TECLA
(PTT)
INTEGRADA; CABO:
ESPIRALADO
E
EMBORRACHADO

RADIOCELL
Modelo:
CMP-5052

2.000

R$ 423,00

R$
846.000,00

08

CARREGADOR
DE
BATERIA
EQUIP.COMUNICACAO
MARCA/MODELO
EQUIPAMENTO:
150460- RADIO
PORTATIL
6
MOTOROLA APX2000;
TENSAO
ENTRADA:
127 VAC; TENSAO
SAIDA: 14,5
VCC; FREQUENCIA: 60
HZ;

RADIOCELL
Modelo:
SPC1-M2

2.000

R$ 423,00

R$
846.000,00

05

1.2 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas
ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes daqueles itens ou lotes,
independentemente das quantidades previstas inicialmente para cada órgão participante,
observado como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.
1.3 – Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele
registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência.
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1.4 – Os preços registrados deverão sempre ser adequados ao valor de mercado, sob pena de
não haver a aquisição.
Cláusula Segunda – DA ASSINATURA DO CONTRATO
O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias úteis para entrega do contrato assinado, pelos seus
representantes legais, contados da data do envio do documento, pelo Órgão ou Entidade
participante do referido Registro de Preços.
Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua
publicação.
Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
Na presente Ata de Registro de Preços constam como órgãos participantes à Polícia Militar de
Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Secretária de Estado de
Administração Prisional e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.
Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 – Os contratos serão celebrados de acordo com as necessidades e conveniências dos
Órgãos e Entidades Participantes e terão suas vigências correspondentes ao exercício
financeiro, obedecendo a regulamentação da Lei federal nº 8.666/93,
5.3 – Os quantitativos totais, expressos na Cláusula Primeira, são estimativos e representam as
previsões para os fornecimentos durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.4 – O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata.
5.5 – Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às
condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão de Registro de Preços nº
259/2018 e no Anexo I do referido Edital.
Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
6.1 – Conforme a necessidade dos ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES será emitida a
Nota de Empenho, a partir do recebimento deste documento, o FORNECEDOR terá um prazo
máximo de 60 (sessenta) dias corridos para a efetiva entrega dos bens nas quantidades
solicitadas, as entregas deverão ser realizadas no endereço apontado pela CONTRATANTE,
dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
6.2 – O ÓRGÃO PARTICIPANTE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de
produtos ficando, a seu exclusivo critério, a definição do momento da aquisição.
6.3 – Os bens deverão ser entregues nos locais indicados pela unidade requisitante, dentro de
Belo Horizonte.
6.4 – Será exigido da empresa vencedora no ato da entrega do objeto adjudicado/contratado o
certificado de garantia emitido pelo fabricante ou importador de no mínimo 12 meses, não
sendo permitido certificado de garantia do revendedor, como condição de recebimento
definitivo pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade –
CPARM.
Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS
7.1 – A entrega deverá ocorrer na Seção de Consumos da CSA-TIC, com ciência da Comissão
Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade – CPARM, da seguinte
maneira:
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7.1.2 – provisoriamente: de posse de uma via do contrato, a Seção de Consumos receberá os
bens para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
7.1.3 – definitivamente: a partir da entrega provisória e seu recebimento pela Seção de
Consumos, a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), após
a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento (se for o caso) e, sendo
aprovados, fará o seu recebimento definitivo, mediante expedição de termo, em conformidade
com as normas internas, do Órgão Participante.
7.2 – Os Órgãos e entidades participantes acompanharão a qualidade dos bens adquiridos e
as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão
Gerenciador qualquer ocorrência de irregularidade.
7.3 – O não cumprimento do fornecimento, no que se refere à entrega dos produtos em
desconformidade com as especificações constantes do Edital e da Ata de Registro de Preços,
obriga a EMPRESA FORNECEDORA a providenciar sob suas expensas a
substituição/reparação dos produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e
regular entrega do objeto em condições de ser aceito.
7.4 – Em caso de irregularidade não sanada pela EMPRESA FORNECEDORA, a CPARM
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para a aplicação
das penalidades previstas nesta Ata.
7.5 – Havendo a necessidade de providências por parte da EMPRESA FORNECEDORA, os
prazos de pagamento serão suspensos e considerando o fornecimento em atraso, sujeitando-a
aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções
estabelecidas na Lei Federal de Licitações e no Instrumento Convocatório, com observância do
devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO
8.1 – Os pagamentos serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI-MG, a crédito do FORNECEDOR em um dos bancos credenciados pelo
Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil) e outros indicados
por cada Órgão Participante, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento das notas fiscais
pelo setor financeiro respectivo, devidamente atestadas pela CPARM ou acompanhadas do
Termo de Recebimento Definitivo.
8.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Detentor
do Preço Registrado, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.
8.1.2 – Obrigatoriamente, a Empresa Fornecedora deverá informar na Nota Fiscal/Fatura o
valor unitário do material, bem como o nº o banco, a agência e o número de sua conta bancária,
a fim de agilizar o pagamento.
8.1.3 – A Empresa Fornecedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com o
CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado na Nota
de Empenho e na Ata de Registro de Preços.
8.2 – O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de
recebimento.
8.3 – O 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 INPC, ou outro índice que venha
substituí-lo, conforme a legislação vigente.
Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Constituem obrigações das partes:
9.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS
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9.1.1 – caberá ao CSA-TIC, por meio do Gestor do Registro de Preços, a prática de todos os
atos de controle e administração do Sistema Informatizado de Registro de Preços – SIRP;
9.1.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços,
comunicando formal e imediatamente à EMPRESA FORNECEDORA as irregularidades
manifestadas na execução da Ata;
9.1.3 – nomear um gestor para acompanhamento da execução do Registro de Preços;
9.1.4 – gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes da presente Ata;
9.1.5 – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
EMPRESA FORNECEDORA;
9.1.6 – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados
e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.
9.2 – DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE
9.2.1 – tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações
porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento
de suas disposições, logo depois de concluído o procedimento licitatório;
9.2.2 – promover consulta prévia junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando da necessidade de
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores
a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada;
9.2.3 – assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a
CSA-TIC a eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
9.2.4 – zelar, após receber a indicação da EMPRESA FORNECEDORA, pelos demais atos
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também,
em coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais ou constantes da Ata de Registro de
Preços;
9.2.5 – emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor
correspondente ao fornecimento dos bens;
9.2.6 – efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Oitava desta Ata.
9.3 – DA EMPRESA FORNECEDORA
9.3.1 – fornecer conforme objeto contratado, durante 12 (doze) meses, a contar da publicação
da ata, na forma e condições fixadas nesta, mediante requisição do órgão ou entidade
participante, devidamente assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o
Edital e demais informações constantes do Pregão de Registro de Preços;
9.3.2 – entregar os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais, conforme
definido na cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços;
9.3.3 – manter, durante todo o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo
licitatório do Pregão;
9.3.4 – comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, por escrito e com a maior brevidade
possível, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos
necessários, quando solicitados;
9.3.5 – arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS OU ENTIDADE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou
prepostos, envolvidos na execução do fornecimento.
9.3.6 – providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GESTOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento dos
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bens e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
9.3.7 – ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata.
Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata ou o Registro de Preços de fornecedor específico poderão ser
cancelados de pleno direito nas seguintes situações:
10.1.1 – Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 – O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;
10.1.1.2 – O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa;
10.1.1.3 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 – Os preços registrados apresentaram-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 – O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou
contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus
incisos da Lei federal n° 8.666, de 21Jun93;
10.1.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração;
10.1.1.7 – O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
10.1.1.8 – Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo
FORNECEDOR, devidamente caracterizada em relatório de inspeção.
10.1.2 – Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 – Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com
antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento
convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento aos órgãos e entidades participantes por
perdas e danos;
10.1.2.2 – Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior.
Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei
Federal nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do
Decreto Estadual nº 44.786/08, a saber:
11.1.1 – 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;
11.1.2 – MULTA
11.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos
seguintes percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do material
entregue com atraso;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
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adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias;
11.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do 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;
11.2 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12º, da
Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08;
11.3 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
11.4 – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato..
11.5 – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
conforme disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.6 – O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
11.7 – O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente, a partir da constituição em
mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o
valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.
11.7.1 Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.
11.7.2

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

11.8 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo
de força maior ou caso fortuito.
11.8.1
Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes;
11.9 – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.
11.10 – A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações
previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.11 – As sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão aplicadas
pelo respectivo contratante em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de preço,
para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.
11.11.1 – Os órgãos ou entidades caronas pertencentes a Municípios, União, Distrito Federal e
demais Estados da Federação serão responsáveis por todos os atos de administração e
controle relativos à contratação efetuada a partir da ARP, inclusive a aplicação das sanções
decorrentes do descumprimento do compromisso assumido.
Ata de Registro de Preços 17 (1878908)

SEI 1250.01.0001995/2018-23 / pg. 40

11.11.2 – As sanções aplicadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,
quando carona deste registro de preços realizado no âmbito do Estado, obedecerão ao
disposto na Cláusula Décima Primeira deste contrato.
11.12 – Extensão das Penalidades
11.12.1 – 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 nos artigos 38, 44 e 45, do Decreto estadual nº 45.902/12.
11.12.2 – As penalidades de advertência e multa, relativas ao inadimplemento de obrigações
contratuais, serão aplicadas pelo Órgão Participante e notificadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR
do Registro de Preços para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. As
demais penalidades previstas em lei, serão aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO SRP,
nos termos da legislação vigente.
11.12.3 – A aplicação da sanção de declaração de idoneidade é de competência exclusiva de
Secretário de Estado ou, de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei, cabendo pedido de
reconsideração, nos termos do inciso III, do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93.
11.12.4 – A não assinatura de Contrato decorrente desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos prazos estabelecidos em Edital, frustrando ou retardando o fornecimento será considerada
como situação caracterizadora de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual.
Cláusula Décima Segunda – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Das decisões proferidas pela Administração na execução do Objeto da presente ATA,
caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos
casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão de
Contrato.
12.2 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste
caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do
processo, sob pena de responsabilidade.
Cláusula Décima Terceira – DA PUBLICAÇÃO
13.1 – O CSA-TIC, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, providenciará a
publicação desta Ata, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais “Minas
Gerais”, em obediência ao disposto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei federal nº
8.666/93.
Cláusula Décima Quarta – DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o
respectivo extrato no Diário Oficial do Estado – “MINAS GERAIS”.
14.2 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos não participantes,
desde que autorizado pelo GESTOR, conforme estabelecido no edital.
14.3 – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
14.4 – Fica designado como gestor do Registro de Preços o Chefe da Seção de Licitações e
Contratos da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições – CSA-TIC .
14.5 – É vedado à EMPRESA FORNECEDORA subcontratar o fornecimento do objeto desta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
14.6 – É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira.
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14.7 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 259/2018 e
seus anexos, bem como as propostas das empresas RADIOCELL ELETRONICA LTDA - EPP,
apresentadas para a referida licitação.
14.8 – Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito, à Polícia Militar de Minas
Gerais, através da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições CSA-TIC, ÓRGÃO GESTOR
desse Registro de Preços, endereçados à Seção de Licitação da CSA-TIC, localizada à
Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Cep: 30.510.900. A consulta poderá ser
endereçada também para o e-mail csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br, dentro do horário de
expediente, sendo de 08h30min às 17:00 de segunda a sexta, exceto na quarta-feira que é de
08:30 às 13:00. Fica advertido que a inobservância do horário implicará em não conhecimento
da solicitação.
14.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas,
assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
E para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e firmado, é lavrada esta ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS que, depois de lida e achada de acordo, será assinada pelas
partes signatárias e pelas testemunhas abaixo assinadas.
Belo Horizonte/MG, 2018.
Charles Clemencius Diniz Teixeira, Maj PM
Chefe da CSA-TIC
Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Juridica - DTS
Miguel Giumi Neto,
Radiocell Eletrônica LTDA - EPP

Documento assinado eletronicamente por MIGUEL GIURNI NETO, Usuário Externo,
em 01/10/2018, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 03/10/2018, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Charles Clemencius Diniz Teixeira, Major,
em 08/10/2018, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1878908 e o código CRC 52081988.
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Aveniza Amazonas, 6455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30510-900
Telefone: 3121231129 - www.policiamilitar.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235 E/2018
A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio da Coordenadoria de Suprimentos e
Aquisições – CSA-TIC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, CNPJ 16.695.025/000197, situado na Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP
30.510.900, telefones nº 2123-1010 e 2123-1000, e-mail: csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br,
inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 681.352.206-00, representado neste ato
pelo nº 106.684-4, Major PM, Charles Clemencius Diniz Teixeira, Chefe da CSA-TIC, brasileiro,
casado, portador do RG n° M -5.264.558, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, nos termos
das disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico de Registro de
Preços nº 259/2018, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s),
por lote, a seguir denominada simplesmente FORNECEDORA, nos termos da Lei federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002; Lei estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Complementar federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006; lei complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e pelos
Decretos estaduais nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº
44.787, de 18 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução SEPLAG
nº. 58, de 30 de novembro de 2007; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de
setembro de 2012, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do Edital e nas cláusulas deste
instrumento.
Lotes 08 e 09
1º Fornecedor: A empresa AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
estabelecida à Rua Fradique Coutinho, 50, 14º e 15º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP:
05.416-000, telefone: 11-4058-9600, 11-4058-9799, e-mail: cad_agora@agoratelecom.com.br,
inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.923.304/0001-79, neste ato
representada pelo seu Representante Legal (por procuração), Roberto Zakzuk, brasileiro,
casado, inscrito no Cadastro de Pessoa Física 010.556.108-80, portador do RG nº 5.810.615
SSP/SP.
Cláusula Primeira – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços peças para rádio comunicação, para
aquisição futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições
constantes do ANEXO I do Edital de licitação que originou o registro de preços, parte integrante
e inseparável deste instrumento, e quadro demonstrativo a seguir:

Lote Item

Código
Descrição do Item
SIAD
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Marca/
Modelo

Quant.

Valor
Unitário
Registrado
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Valor Global

08

08

08

08

08

08

01

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
150338MEMBRANA DE
3
PROTECAO
MICROFONE
RADIO
APX2000;
MODELO/PART NUMBER:
35012068001;

MOTOROLA
Modelo: 35012068001

2.000

R$ 56,97

R$
113.940,00

02

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- IDENTIFICACAO: KNOB
150352MULTIFUNCAO
9
LIGA/VOLUME PARA RADIO
APX2000; MODELO/PART
NUMBER:
36012020002

MOTOROLA
Modelo: 36012020002

2.000

R$ 46,71

R$
93.420,00

03

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
150339VEDACAO DO
1
CONTATO DA BATERIA
PARA RADIO APX2000;
MODELO/PART NUMBER:
32012150001;

MOTOROLA
Modelo: 32012150002

2.000

R$ 43,20

R$
86.400,00

04

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
150340BORRACHA
5
VEDACAO DO CHASSI(ORING) RADIO APX2000;
MODELO/PART NUMBER:
32012156001;

MOTOROLA
Modelo: 32012156001

2.000

R$ 46,30

R$
92.600,00

05

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
150353- - IDENTIFICACAO: KNOB DE
7
VOLUME
PARA
RADIO
MOVEL
APX2500;
MODELO/PART NUMBER:
36012023002;

MOTOROLA
Modelo: 36012023002

2.000

R$ 53,68

R$
107.360,00

06

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
150470ALTOFALANTE
3
PARA
CABECA
DE
CONTROLE
RADIO
APX2500; MODELO/PART
NUMBER: 5015134H01;

MOTOROLA
Modelo: 5015134H01

2.000

R$ 290,92

R$
581.840,00

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
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08

09

09

09

09

09

09

09

MOTOROLA
Modelo: 0104046J20

2.000

R$ 612,22

R$
1.224.440,00

01

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
42754-3 - IDENTIFICACAO: CABO DE
ALIMENTACAO DO EM-400;
MODELO/PART NUMBER:
0189484U01;

MOTOROLA
Modelo: 0189484U01

2.000

R$ 40,50

R$
81.000,00

02

COMPONENTE
ELETRONICO
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- DESCRICAO: CONECTOR
42759-4
ACESSORIOS PARA RADIO
MOTOROLA
EP-450;
MODELO/PART NUMBER:
0980683Z03;

MOTOROLA
Modelo: 0980683Z03

10.100

R$ 43,65

R$
440.865,00

03

BORRACHA PARA RADIO
DE
COMUNICACAO
IDENTIFICACAO:
DE
25630-7 VEDACAO DO CONTATO
DA
BATERIA;
RADIO:
MOTOROLA
EP-450;
REFERENCIA: 3286435Z01;

MOTOROLA
Modelo: 3286435Z01

6.000

R$ 21,1500

R$
126.900,00

04

TECLA PARA RADIO DE
COMUNICACAO
IDENTIFICACAO: DA TRAVA
25626-9
DO PTT; RADIO:
MOTOROLA
EP-450;
REFERENCIA: 3886489Z01;

MOTOROLA
Modelo: 3886489Z02

2.100

R$ 10,35

R$
21.735,00

05

COMPONENTE
PARA
RADIO
118748- TRANSCEPTOR/RECEPTOR
1
- IDENTIFICACAO: PTT DE
PLASTICO; MODELO/PART
NUMBER: 4586439Z01;

MOTOROLA
Modelo: 4586628Z01

2.000

R$ 19,35

R$
38.700,00

06

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
150318MICROFONE
9
INTERNO
PARA
RADIO
PORTATIL
EP450;
MODELO/PART NUMBER:
5085880L01;

MOTOROLA
Modelo: 0186639Z03

2.100

R$ 59,85

R$
125.685,00

MOTOROLA
Modelo: 3586621Z01

2.100

R$ 16,65

R$
34.965,00

07

07

- IDENTIFICACAO:
150354POTENCIOMETRO
DE
5
VOLUME
PARA
RADIO
MOVEL
APX2500;
MODELO/PART NUMBER:
0104046J20;

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- IDENTIFICACAO: FELTRO
150443PARA
6
PROTECAO
DO
ALTO
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FALANTE RADIO EP 450;
MODELO/PART NUMBER:
3586621Z01;
09

08

CIRCUITO INTEGRADO 27864-5 MODELO:
ASFIC
CMP/5185130C53;

MOTOROLA
Modelo: 5185130C53

2.000

R$ 360,90

R$
721.800,00

09

09

CIRCUITO INTEGRADO 44285-2 MODELO:
IFIC
EP450/5186144B01

MOTOROLA
Modelo: 5115281H01

2.000

R$ 43,65

R$
87.300,00

09

10

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
150319- - IDENTIFICACAO: CIRCUITO
7
INTEGRADO
SMD455KHZ
PARA
RADIO
EP450;
MODELO/PART NUMBER:
9180468V05;

MOTOROLA
Modelo: 9180468V05

2.000

R$ 56,25

R$
112.500,00

09

11

CIRCUITO INTEGRADO 44275-5 MODELO: AMPLIFICADOR
DE AUDIO/5108858K99;

MOTOROLA
Modelo: 5108858K99

2.000

R$ 91,80

R$
183.600,00

09

12

CIRCUITO INTEGRADO 44286-0 MODELO:
REGULADOR
5V/5102478J01;

MOTOROLA
Modelo: 5115746H01

2.000

R$ 59,85

R$
119.700,00

09

13

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
118755REGULADOR
4
3,0V
PARA
RADIO
MOTOROLA
EP450;
MODELO/PART NUMBER:
5102479J01;

MOTOROLA
Modelo: 5115745H01

2.100

R$ 7,25

R$
15.225,00

09

14

CIRCUITO INTEGRADO 44276-3 MODELO:
REGULADOR
3,3V EP450/5185963A55;

MOTOROLA
Modelo: 5185963A55

2.100

R$ 16,65

R$
34.965,00

15

COMPONENTE
ELETRONICO
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- DESCRICAO: CHAVE DO
40722-4
PTT;
MODELO/PART
NUMBER:
4070354A01
PARA RADIO MOTOROLA
EP-450;

MOTOROLA
Modelo: 4070354A01

2.100

R$ 13,50

R$
28.350,00

16

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
114690- IDENTIFICACAO:
4
TRANSISTOR
BFS540,
NPN;
MODELO/PART NUMBER:
4815119H01;

MOTOROLA
Modelo: 4815119H01

2.000

R$ 27,45

R$
54.900,00

09

09

COMPONENTE

PARA
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09

09

09

09

09

09

09

09

RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
114691- CONECTOR DO
2
MICROFONE DOS MOVEIS
EM;
MODELO/PART
NUMBER:
0908353Y02,
PARA RADIO MOVEL
MOTOROLA;

MOTOROLA
Modelo: 0908353Y02

2.000

R$ 81,90

R$
163.800,00

18

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
- IDENTIFICACAO:
42790-0 TRANSFORMADOR BALUN
PARA RADIO MOTOROLA
EM-400;
MODELO/PART
NUMBER:
2580541Z01;

MOTOROLA
Modelo: 2580541Z02

2.000

R$ 12,60

R$
25.200,00

19

TRANSISTOR - MODELO:
RECEPCAO
CR301
32168-0
4880154K03
P/RADIO
MOTOROLA EM400;

MOTOROLA
Modelo: 4880154K03

2.000

R$ 32,85

R$
65.700,00

20

DIODO - MODELO: ZENER
MMBZ220VAL;
TIPO:
58144-5 4813830A75 PARA RADIO
MOTOROLA/EM400;

MOTOROLA
Modelo: 4813830A75

2.000

R$ 41,40

R$
82.800,00

21

DIODO
MODELO:
MMBZ33VAL;
TIPO:
58149-6
4813830A77 PARA RADIO
MOTOROLA/EM-400;

MOTOROLA
Modelo: 4813830A77

2.000

R$ 36,90

R$
73.800,00

22

ALTO-FALANTE
TAMANHO: 3 POLEGADAS;
101575- TIPO:
PARA
RADIO
3
MOTOROLA EM400;
IMPEDANCIA: 50 OHMS;
POTENCIA: 5,8/10 WATTS;

MOTOROLA
Modelo: 5015935H01

2.000

R$ 178,20

R$
356.400,00

23

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
119205- - IDENTIFICACAO:
1
POTENCIOMETRO
DE
VOLUME
DO
EM400;
MODELO/PART NUMBER:
1889288U01;

MOTOROLA
Modelo: 1889288U01

2.000

R$ 51,30

R$
102.600,00

24

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
42793-4 CONECTOR
FEMEA
P/ANTENA
DO
RADIO MOTOROLA EM-400;
MODELO/PART NUMBER:
2889309U01;

MOTOROLA
Modelo: 2889309U03

2.000

R$ 33,75

R$
67.500,00

17
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09

09

09

09

09

25

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
IDENTIFICACAO:
150320CONECTOR DE
0
ANTENA FEMEA EXTERNA
PARA
RADIO
EM400;
MODELO/PART NUMBER:
2889309U03;

MOTOROLA
Modelo: 5886750Z01

2.000

R$ 46,80

R$
93.600,00

26

TRANSISTOR - MODELO:
153919- MOSFET
CANAL
P
1
SI3455ADV,
REF.:
4802393L66

MOTOROLA
Modelo: 4871309S01

2.000

R$ 36,90

R$
73.800,00

27

COMPONENTE
PARA
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
119206- IDENTIFICACAO:
0
CONECTOR DE
MICROFONE;
MODELO/PART NUMBER:
2864287B01;

MOTOROLA
Modelo: 2864287B01

2.000

R$ 57,60

R$
115.200,00

28

KNOB
PARA
EQUIPAMENTOS
DE
TELECOMUNICACOES
FINALIDADE:
MOTOROLA
PRO5100,
KNOB
DE
VOLUME;
58586-6
MATERIA
PRIMA:
PLASTICO;
FUNCAO:
AJUSTE DE VOLUME,
LIGAR/DESLIGAR O RADIO;
TIPO DE EQUIPAMENTO:
RADIO MOTOROLA 5100

MOTOROLA
Modelo: 3686098B02

2.000

R$ 40,95

R$
81.900,00

29

COMPONENTE
ELETRONICO
RADIO
TRANSCEPTOR/RECEPTOR
119207- - DESCRICAO:
8
POTENCIOMETRO
VOLUME/ON/OFF;
MODELO/PART NUMBER:
1866500A02;

MOTOROLA
Modelo: 1866500A02

2.000

R$ 85,05

R$
170.100,00

1.2 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas
ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes daqueles itens ou lotes,
independentemente das quantidades previstas inicialmente para cada órgão participante,
observado como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.
1.3 – Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele
registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência.
1.4 – Os preços registrados deverão sempre ser adequados ao valor de mercado, sob pena de
não haver a aquisição.
Cláusula Segunda – DA ASSINATURA DO CONTRATO
O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias úteis para entrega do contrato assinado, pelos seus
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representantes legais, contados da data do envio do documento, pelo Órgão ou Entidade
participante do referido Registro de Preços.
Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua
publicação.
Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
Na presente Ata de Registro de Preços constam como órgãos participantes à Polícia Militar de
Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Secretária de Estado de
Administração Prisional e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.
Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 – Os contratos serão celebrados de acordo com as necessidades e conveniências dos
Órgãos e Entidades Participantes e terão suas vigências correspondentes ao exercício
financeiro, obedecendo a regulamentação da Lei federal nº 8.666/93,
5.3 – Os quantitativos totais, expressos na Cláusula Primeira, são estimativos e representam as
previsões para os fornecimentos durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.4 – O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata.
5.5 – Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às
condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão de Registro de Preços nº
259/2018 e no Anexo I do referido Edital.
Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
6.1 – Conforme a necessidade dos ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES será emitida a
Nota de Empenho, a partir do recebimento deste documento, o FORNECEDOR terá um prazo
máximo de 60 (sessenta) dias corridos para a efetiva entrega dos bens nas quantidades
solicitadas, as entregas deverão ser realizadas no endereço apontado pela CONTRATANTE,
dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
6.2 – O ÓRGÃO PARTICIPANTE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de
produtos ficando, a seu exclusivo critério, a definição do momento da aquisição.
6.3 – Os bens deverão ser entregues nos locais indicados pela unidade requisitante, dentro de
Belo Horizonte.
6.4 – Será exigido da empresa vencedora no ato da entrega do objeto adjudicado/contratado o
certificado de garantia emitido pelo fabricante ou importador de no mínimo 12 meses, não
sendo permitido certificado de garantia do revendedor, como condição de recebimento
definitivo pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade –
CPARM.
Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS
7.1 – A entrega deverá ocorrer na Seção de Consumos da CSA-TIC, com ciência da Comissão
Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade – CPARM, da seguinte
maneira:
7.1.2 – provisoriamente: de posse de uma via do contrato, a Seção de Consumos receberá os
bens para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
7.1.3 – definitivamente: a partir da entrega provisória e seu recebimento pela Seção de
Consumos, a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), após
a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento (se for o caso) e, sendo
aprovados, fará o seu recebimento definitivo, mediante expedição de termo, em conformidade
com as normas internas, do Órgão Participante.
7.2 – Os Órgãos e entidades participantes acompanharão a qualidade dos bens adquiridos e
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as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão
Gerenciador qualquer ocorrência de irregularidade.
7.3 – O não cumprimento do fornecimento, no que se refere à entrega dos produtos em
desconformidade com as especificações constantes do Edital e da Ata de Registro de Preços,
obriga a EMPRESA FORNECEDORA a providenciar sob suas expensas a
substituição/reparação dos produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e
regular entrega do objeto em condições de ser aceito.
7.4 – Em caso de irregularidade não sanada pela EMPRESA FORNECEDORA, a CPARM
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para a aplicação
das penalidades previstas nesta Ata.
7.5 – Havendo a necessidade de providências por parte da EMPRESA FORNECEDORA, os
prazos de pagamento serão suspensos e considerando o fornecimento em atraso, sujeitando-a
aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções
estabelecidas na Lei Federal de Licitações e no Instrumento Convocatório, com observância do
devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO
8.1 – Os pagamentos serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI-MG, a crédito do FORNECEDOR em um dos bancos credenciados pelo
Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil) e outros indicados
por cada Órgão Participante, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento das notas fiscais
pelo setor financeiro respectivo, devidamente atestadas pela CPARM ou acompanhadas do
Termo de Recebimento Definitivo.
8.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Detentor
do Preço Registrado, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.
8.1.2 – Obrigatoriamente, a Empresa Fornecedora deverá informar na Nota Fiscal/Fatura o
valor unitário do material, bem como o nº o banco, a agência e o número de sua conta bancária,
a fim de agilizar o pagamento.
8.1.3 – A Empresa Fornecedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com o
CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado na Nota
de Empenho e na Ata de Registro de Preços.
8.2 – O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de
recebimento.
8.3 – O 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 INPC, ou outro índice que venha
substituí-lo, conforme a legislação vigente.
Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Constituem obrigações das partes:
9.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1.1 – caberá ao CSA-TIC, por meio do Gestor do Registro de Preços, a prática de todos os
atos de controle e administração do Sistema Informatizado de Registro de Preços – SIRP;
9.1.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços,
comunicando formal e imediatamente à EMPRESA FORNECEDORA as irregularidades
manifestadas na execução da Ata;
9.1.3 – nomear um gestor para acompanhamento da execução do Registro de Preços;
9.1.4 – gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes da presente Ata;
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9.1.5 – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
EMPRESA FORNECEDORA;
9.1.6 – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados
e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.
9.2 – DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE
9.2.1 – tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações
porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento
de suas disposições, logo depois de concluído o procedimento licitatório;
9.2.2 – promover consulta prévia junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando da necessidade de
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores
a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada;
9.2.3 – assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a
CSA-TIC a eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
9.2.4 – zelar, após receber a indicação da EMPRESA FORNECEDORA, pelos demais atos
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também,
em coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais ou constantes da Ata de Registro de
Preços;
9.2.5 – emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor
correspondente ao fornecimento dos bens;
9.2.6 – efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Oitava desta Ata.
9.3 – DA EMPRESA FORNECEDORA
9.3.1 – fornecer conforme objeto contratado, durante 12 (doze) meses, a contar da publicação
da ata, na forma e condições fixadas nesta, mediante requisição do órgão ou entidade
participante, devidamente assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o
Edital e demais informações constantes do Pregão de Registro de Preços;
9.3.2 – entregar os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais, conforme
definido na cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços;
9.3.3 – manter, durante todo o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo
licitatório do Pregão;
9.3.4 – comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, por escrito e com a maior brevidade
possível, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos
necessários, quando solicitados;
9.3.5 – arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS OU ENTIDADE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou
prepostos, envolvidos na execução do fornecimento.
9.3.6 – providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GESTOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento dos
bens e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
9.3.7 – ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata.
Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata ou o Registro de Preços de fornecedor específico poderão ser
cancelados de pleno direito nas seguintes situações:
10.1.1 – Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 – O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;
10.1.1.2 – O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não
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retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa;
10.1.1.3 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 – Os preços registrados apresentaram-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 – O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou
contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus
incisos da Lei federal n° 8.666, de 21Jun93;
10.1.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração;
10.1.1.7 – O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
10.1.1.8 – Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo
FORNECEDOR, devidamente caracterizada em relatório de inspeção.
10.1.2 – Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 – Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com
antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento
convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento aos órgãos e entidades participantes por
perdas e danos;
10.1.2.2 – Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior.
Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei
Federal nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do
Decreto Estadual nº 44.786/08, a saber:
11.1.1 – 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;
11.1.2 – MULTA
11.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos
seguintes percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do material
entregue com atraso;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias;
11.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do 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;
11.2 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12º, da
Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08;
11.3 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
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11.4 – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato..
11.5 – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
conforme disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.6 – O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
11.7 – O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente, a partir da constituição em
mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o
valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.
11.7.1 Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.
11.7.2

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

11.8 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo
de força maior ou caso fortuito.
11.8.1
Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes;
11.9 – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.
11.10 – A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações
previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
11.11 – As sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão aplicadas
pelo respectivo contratante em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de preço,
para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.
11.11.1 – Os órgãos ou entidades caronas pertencentes a Municípios, União, Distrito Federal e
demais Estados da Federação serão responsáveis por todos os atos de administração e
controle relativos à contratação efetuada a partir da ARP, inclusive a aplicação das sanções
decorrentes do descumprimento do compromisso assumido.
11.11.2 – As sanções aplicadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,
quando carona deste registro de preços realizado no âmbito do Estado, obedecerão ao
disposto na Cláusula Décima Primeira deste contrato.
11.12 – Extensão das Penalidades
11.12.1 – 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 nos artigos 38, 44 e 45, do Decreto estadual nº 45.902/12.
11.12.2 – As penalidades de advertência e multa, relativas ao inadimplemento de obrigações
contratuais, serão aplicadas pelo Órgão Participante e notificadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR
do Registro de Preços para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. As
demais penalidades previstas em lei, serão aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO SRP,
nos termos da legislação vigente.
11.12.3 – A aplicação da sanção de declaração de idoneidade é de competência exclusiva de
Secretário de Estado ou, de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei, cabendo pedido de
reconsideração, nos termos do inciso III, do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93.
11.12.4 – A não assinatura de Contrato decorrente desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos prazos estabelecidos em Edital, frustrando ou retardando o fornecimento será considerada
como situação caracterizadora de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual.
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Cláusula Décima Segunda – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Das decisões proferidas pela Administração na execução do Objeto da presente ATA,
caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos
casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão de
Contrato.
12.2 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste
caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do
processo, sob pena de responsabilidade.
Cláusula Décima Terceira – DA PUBLICAÇÃO
13.1 – O CSA-TIC, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, providenciará a
publicação desta Ata, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais “Minas
Gerais”, em obediência ao disposto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei federal nº
8.666/93.
Cláusula Décima Quarta – DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o
respectivo extrato no Diário Oficial do Estado – “MINAS GERAIS”.
14.2 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos não participantes,
desde que autorizado pelo GESTOR, conforme estabelecido no edital.
14.3 – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
14.4 – Fica designado como gestor do Registro de Preços o Chefe da Seção de Licitações e
Contratos da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições – CSA-TIC .
14.5 – É vedado à EMPRESA FORNECEDORA subcontratar o fornecimento do objeto desta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
14.6 – É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira.
14.7 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 259/2018 e
seus anexos, bem como as propostas das empresas
AGORA SOLUÇÕES EM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, apresentadas para a referida licitação.
14.8 – Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito, à Polícia Militar de Minas
Gerais, através da Coordenadoria de Suprimentos e Aquisições CSA-TIC, ÓRGÃO GESTOR
desse Registro de Preços, endereçados à Seção de Licitação da CSA-TIC, localizada à
Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Cep: 30.510.900. A consulta poderá ser
endereçada também para o e-mail csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br, dentro do horário de
expediente, sendo de 08h30min às 17:00 de segunda a sexta, exceto na quarta-feira que é de
08:30 às 13:00. Fica advertido que a inobservância do horário implicará em não conhecimento
da solicitação.
14.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas,
assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
E para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e firmado, é lavrada esta ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS que, depois de lida e achada de acordo, será assinada pelas
partes signatárias e pelas testemunhas abaixo assinadas.
Belo Horizonte/MG, 2018.
Charles Clemencius Diniz Teixeira, Maj PM
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Chefe do CSA-TIC
Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Juridica - DTS
Roberto Zakzuk
AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Documento assinado eletronicamente por Roberto Zakzuk, Usuário Externo, em
08/10/2018, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Charles Clemencius Diniz Teixeira, Major,
em 08/10/2018, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 09/10/2018, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1959695 e o código CRC 76BBEBE8.

Referência: Processo nº 1250.01.0001995/2018-23
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44 – terça-feira, 09 de Outubro de 2018	Diário do Executivo
EXTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA
PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR.
A Caixa Escolar Lígia Beatriz Amaral realiza Chamada Pública nº
003/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação
Escolar. Os Fornecedores Individuais, Grupos Formais e Informais
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da Resolução
CD/FNDE 26/2013, alterada pela Resolução CD/FNDE 04/2015, para
habilitação e Projeto de Venda até o dia 01/11/2018 às 12:00 horas, na
E.E. Lígia Beatriz Amaral, localizada na Rua Maria de Lourdes Costa,
n° 107 – Bairro Amaral – Carmópolis de Minas/MG – CEP: 35.534-000
- Telefone (037) 3333-1201, e-mail: escola.32689@educacao.mg.gov.
br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página
da internet http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – PNAE. A
Caixa Escolar Estadual Dona Tilosa torna público, para conhecimento
dos interessados que fará realizar no dia 23/10/2018, às 14:00 horas,
Processo Licitatório nº 02/2018, Modalidade Convite para aquisição de
gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão
obter informações e cópia do edital completo na sede da E.E. Dona
Tilosa, localizada na Rua Manoel Pena, nº 600, Bairro Américo Silva,
Lagoa da Prata/MG – CEP 35.590-000 – Telefone (37) 3261-1121,
e-mail: escola.310506@educaçao.mg.gov.br até o dia 22/10/2018, ás
17:00 horas.
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar. A
Caixa Escolar Inocêncio Amorim realiza Chamada Pública nº 05/2018
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do
Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os Fornecedores Individuais, Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da Resolução CD/
FNDE nº 26/13, alterado pela Resolução CD/FNDE nº 4/15, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 01/11/2018, às 16h00, na E.E. Inocêncio Amorim, localizada na Rua Caxambu n° 81 Centro – Cláudio/
MG – CEP 35.530-000 – Telefone (0XX37) 3381-1443, e-mail: escola.310476@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE. A
Caixa Escolar D. Maricota Pinto torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 14/11/2018, às 9:00 horas,
Processo licitatório nº 4/2018, Modalidade convite para aquisição de
gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão
obter informações e cópia do edital completo na sede da E.E. D. Maricota Pinto, localizada na Rua do Rosário, n° 637 – Arcos/MG – CEP
35.588-000 – Telefone (037) 3351-1497, e-mail: escola.32069@educacao.mg.gov.br, até o dia 13/11/2018, às 17:00h.
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE. A
Caixa Escolar Manoel da Costa Rezende torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23/10/2018, às 10:00
horas, Processo licitatório nº 04/2018, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da
EE Manoel da Costa Rezende, localizada na Rua Pedro de Queiroz, n°
2.918 – Várzea da Olaria – Itaúna/MG – CEP 35.680-119 – Telefone
(037) 3243-4480, e-mail: escola.33855@educacao.mg.gov.br até o dia
23/10/2018, às 08:00hs.
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE. A
Caixa Escolar Manoel da Costa Rezende torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23/10/2018, às 08:30
horas, Processo licitatório nº 05/2018, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da
EE Manoel da Costa Rezende, localizada na Rua Pedro de Queiroz, n°
2.918 – Várzea da Olaria – Itaúna/MG – CEP 35.680-119 – Telefone
(037) 3243-4480, e-mail: escola.33855@educacao.mg.gov.br, até o dia
23/10/2018, às 08:00hs.
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE. A
Caixa Escolar Francisco Fernandes torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 19 de outubro de 2018, às
09:00 horas, Processo licitatório nº 004/2018, Modalidade convite para
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede
da E.E. Francisco Fernandes, localizada na Rua Dr. Carlos Chagas,
nº 143 – Oliveira/MG – CEP 35.540-000, Telefone (37) 3331-1622,
e-mail: escola.203327@educacao.mg.gov.br, até o dia 18/10/2018, às
18:00 horas.
16 cm -08 1153077 - 1
DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE ATO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
REFERÊNCIA: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 49631.1261.2018. INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DE ENSINO DE BELO HORIZONTE – METROPOLITANA A. ASSUNTO:RATIFICAÇÃO DE ATO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. DESPACHO :
Nos termos da Resolução SEE n.º 2.077, de 29.03.2012, alterada pela
Resolução n.º 3.190, de 25.11.2016, em referência ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 49631.1261.2018, para prestação de serviços de transporte de pessoas por meio da aquisição de créditos eletrônicos de vales-transportes, a título de comodato, com licença de uso do
software aplicativo de carga a bordo e prestação de serviços relativos
ao atendimento dos pedidos de vales transportes – transporte eletrônico
de carga a bordo, RATIFICO o ato de reconhecimento de inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º
8.666/93 e AUTORIZO a contratação com o Consórcio Operacional do
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo
Horizonte - TRANSFÁCIL. A contratação implicará o valor total de
R$9.031,80 (nove mil, trinta e um reais e oitenta centavos). As despesas
correrão à conta das seguintes classificações orçamentárias: OP/2018: 1
261.12.122.701.2085.0001.3.3.90.49-04 – Fonte: 10.1.0 – UPG: 9011.
Belo Horizonte, 18 de setembro de 2018. Wieland Silberschneider,
Secretário de Estado Adjunto de Educação
EXTRATO DE CONVÊNIO
Extrato do Convênio n.º 62.1.3.0034/2018. Assinatura: 08/10/2018. Partes: EMG/SEE e o Município de Mateus Leme. Objeto: Mútua Cooperação entre Estado/Município visando a melhoria da Educação Básica.
Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua publicação.
8 cm -08 1153123 - 1
SRE DE ALMENARA
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar Terezinha Porto Fagundes, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22/10/2018, às 08h,
Processo Licitatório nº 02/2018 (VINCULADOS), Modalidade: Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE.
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo
na sede da E. E. Terezinha Porto Fagundes, localizada na Rua Deraldo
Figueiredo, Centro, Rio do Prado/MG - CEP. 39940-000, telefone (33)
3744-1310, e-mail: escola.245160@educacao.mg.gov.br, até o dia
22/10/2018, às 08h.
3 cm -08 1153073 - 1
SRE DE ALMENARA
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE/2018
A Caixa Escolar Joaquim Fernandes Abade torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25 de outubro de 2018,
às 09:00 horas, Processo licitatório nº 04/2018, Modalidade: Convite,
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede
da E.E. Joaquim Fernandes Abade localizada na Rua Aimorés n° 225
– Campo Novo - Águas Vermelhas – MG - CEP: 39990-000 – Telefone
(33) 3755-4045, e-mail: escola.184420@educacao.mg.gov.br até o dia
25/10/2018, às 09hs.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO – EDITAL Nº
05/2018
Divulgação do resultado da Licitação Nº 05/2018 da CAIXA ESCOLAR FREI HENRIQUE DE COIMBRA, em conformidade com os procedimentos estabelecidos em seu Regulamento Próprio de Licitação, na
Lei Federal nº11.947/2009, na Resolução CD/FNDE Nº026/2013, alterada pela Resolução CD/FNDE Nº 04/2015, no Edital, vem comunicar o resultado do Processo Licitatório Nº 05/2018, Modalidade: Convite, para aquisição de Gênero Alimentícios com recursos do PNAE,
sendo indicados como selecionados e habilitados para os respectivos
itens do processo, os fornecedores: SUPERMERCADO CENTRAL,
MERCEARIA SOUSA E PADARIA DA VÓ . Jordânia, 03 de outubro de 2018.
6 cm -08 1152767 - 1

Minas Gerais - Caderno 1

DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Prestação de Serviços, conforme inc. IX, do art. 37 da CR/1988, Lei Estadual nº 18.185, de 04/06/2009 regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 45.155, de 21/08/2009 que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEE/MG. Assinantes: Wieland Silberschneider
e os contratados abaixo listados.
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados, na área de nutricionista, de acordo com o processo seletivo público simplificado Edital SEE/
MG nº 01/2016 e seus anexos. Valor: R$44.056,53. Dotação orçamentária: OP: 1261.12.122.701.2002.0001.31.90.34-01 - Fontes: 10.1.0 e 23.1.0.
Assinatura: 06/06/2016.
Nº do contrato
Nome completo
CPF
VIGÊNCIA
62.1.1.0022/2018 PRISCILA SILVA RANGEL BUSTAMANTE
064.425.056-93
da data da publicação até 09/03/2019
62.1.1.0023/2018 HAIANDA CAROLINE BRAGA RODRIGUES
039.988.676-19
da data da publicação até 09/03/2019
8 cm -08 1153124 - 1

EXTRATOS DE EDITAIS PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SRE – DIAMANTINA
EXTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR (X) INDIVIDUAL
A Caixa Escolar Professora Maria José de Figueiredo Vieira, CNPJ nº
20.597.183/0001-81, realiza Chamada Pública nº 03/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor
Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos
Formais e Informais e/ou Agricultores Individuais deverão apresentar
a documentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para
habilitação e Projeto de Venda até o dia 29/10/2018, às 14:00 horas, na
sede do CESEC Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada no endereço Praça Dom Joaquim Silvério de Souza, nº 76, município: Diamantina – MG, CEP: 39.100-000, telefone: (038) 3531-2555, e-mail: escola.23850@educacao.mg.gov.br.
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar Professor Antônio Lago torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/10/2018 às 14:00
horas, Processo Licitatório nº 005/2018, Modalidade Convite para
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede
da EE Professor Antônio Lago, localizada na rua Rio Branco, n° 84,
Centro - CEP: 39.680-000, Telefone: (033) 3516-1270, Município:
Capelinha - MG, e-mail: escola.23299@educacao.mg.gov.br até o dia
08/10/2018 às 08:00 h.
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar Padre João Afonso torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 23/10/2018 às 13:30 horas,
Processo Licitatório nº 06/2018, Modalidade Convite para aquisição de
gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Padre João
Afonso, localizada na Rua Santa Rita, S/N°, Padre João Afonso, CEP:
39.672-000, Telefone: (038) 3521-5007, Município: Itamarandiba MG, e-mail: escola.24317@educacao.mg.gov.br até o dia 22/10/2018
às 18:00 h.
EXTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR (X) INDIVIDUAL
A Caixa Escolar Osvaldo Soares da Silva, CNPJ nº 195751820001-57
realiza Chamada Pública nº 01/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas
organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos Formais e Informais e/ou Agricultores Individuais deverão apresentar a documentação
prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 29/10/2018, às 17:00 horas, na sede da EE Dona
Guidinha, localizada no endereço Praça da Matriz, s/nº, Desembargador Otoni, município: Diamantina - MG, CEP: 39.113-000, telefone
(038) 3532-2095, e-mail: escola.23884@educacao.mg.gov.br.
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar Dr. João Pinheiro torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 18/10/2018 às 08:00 horas,
Processo Licitatório nº 04/2018, Modalidade Convite para aquisição
de gêneros alimentícios com recursos da PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Dr.
João Pinheiro, localizada na Rua Luiz Advíncula Reis, n° 84, Centro,
CEP: 39.150-000, Telefone: (038) 3541-1238, Município: Serro - MG,
e-mail: escola.24872@educacao.mg.gov.br até o dia 17/10/2018 às
18:00 h.
13 cm -08 1153025 - 1
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE
A Caixa Escolar DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia
22/10/2018, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do
PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital
completo na sede da EE Deputado Esteves Rodrigues, localizada na
Avenida João XXIII n° 2.897 –Vila Áurea Montes Claros MG CEP
39.401.262 Telefone (038) 32127229, e-mail: escola.81744@educacao.mg.gov.br até o dia 22/10/2018, às 9:00 horas.
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar MESTRA JULIA BARBOSA torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17 de outubro
2018, às 17:00 horas, Processo licitatório nº 5/2018, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE.
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo
na sede da EE Major Elias Trindade, localizada na Praça Dr. José Carlos de Lima n° 771 – Centro – CEP 39340-000 – Telefone (38) 32281444, e-mail: escola.79901@educacao.mg.gov.br até o dia 17/10/2018,
às 11:00h.
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios- PNAE
A Caixa Escolar MARIA IONE DOS SANTOS torna público, para
conhecimento dos interessados, que fara realizar no dia 19 de outubro de 2018 às 16:30 horas, processo licitatório nº 003/2018, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do
PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital
completo na sede da E.E. Cremilda Passos localizada na Av. Januária nº 658, Bairro Botelho, CEP 39.330-000 – Telefone (38) 32311590,
e-mail: escola.79561@educacaomg.gov.br, até o dia 18 de outubro de
2018, às 16:30 horas.
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar OSWALDO VICINTIN realiza Chamada Pública nº
03/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação
Escolar. Os Grupos Formais e Informais deverão apresenta a documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 25/10/2018, às 17hs, na EE Professor
Antonico Soares de Sá, localizada na Rua Santa Clara n° 185 – Pernambuco – Bocaiuva/MG CEP 39.390-000 – Telefone (038) 32511022,
e-mail: escola.79430@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros
alimentícios estão disponível na página da Internet: http://portal.educacao.mg.gov.br/agf.
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar ALBERTO NUNES MOURÃO torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15/10/2018, às
14:00 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade CONVITE
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede
da E.E. JOÃO DE DEUS DIAS, localizada na AV. JK; S/N, BAIRRO
JOÃO GONÇALVES – FRANCISCO SÁ, CEP: 39580-000 – Telefone
(0XX38) 3233-1356, e-mail: escola.80357@educacao.mg.gov.brextrato até o dia 11/10/2018, às 18:00hs
12 cm -08 1152805 - 1

Publicação (1973925)

Fundação Helena Antipoff - FHA
EXTRATO DE EDITAL Nº 31/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE
MONITOR (SUBSTITUIÇÃO) PARA ATUAR NO
PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
POPULAR DE JOVENS E ADULTOS
A FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF, torna público a abertura do
Processo Seletivo, visando contratar monitor, através da concessão de bolsa, para atender a demanda do Projeto de Alfabetização e
Letramento, nos Municípios de Minas Gerais: Almenara e Novo Cruzeiro, nos termos da Resolução SEE Nº3.644/2017 e Ofício SEE/SB
Nº269/2017.
Período de Inscrição: De 9 horas do dia 09/10/2018 até às 9horas do
dia 13/10/2018.
Site para inscrição: www.fha.mg.gov.br
Informações: Tel.: (31)3521-9529
Edital na íntegra acesse: www.fha.mg.gov.br
Ibirité, 8 de outubro de 2018.
Wanderson de Sousa Cleres
Diretor de Educação Básica da
Fundação Helena Antipoff
5 cm -08 1153104 - 1

Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais
EXTRATO DE CONTRATO
Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
e ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. Espécie: Contrato. OBJETO: Contratação de empresa da empresa Zênite Informações e Consultoria S/A, para disponibilização de acessos ao Sistema
Avançado de Pesquisa – “Zênite Fácil” e “Orientação por escrito em
Licitações e Contratos”, conforme Termo de Referência e proposta da
contratada. VALOR TOTAL: R$ 26.078,88 (vinte e seis mil e setenta
e oito reais e oitenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: 1441.0
3.092.726.4150.0001.339039.11.0.10.1. da lei em vigor 22.943/2018.
VIGÊNCIA: O contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados
da data da publicação no Diário Oficial de Minas Gerais. SIGNATÁRIOS: Gério Patrocínio Soares e Hilda Victoria Dernys Carrasco Chiaretto. Belo Horizonte, 08 de outubro de 2018.
3 cm -08 1153144 - 1
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico o Ato de Inexigibilidade de Licitação, no uso da competência
delegada pelo Decreto Estadual nº. 43.817 de 15 de junho de 2004,
Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 1441003.000120/2018, datado
de 05/10/2018, com fulcro no art. 25, II, e parágrafo 1º, c/c com o
artigo 13, VI ambos da Lei 8.666/93, objetivando a contratação da
Zênite Informação e Consultoria S/A, para disponibilização de acessos ao “Sistema Avançado de Pesquisa – Zênite Fácil e Orientação por
escrito em Licitações e Contratos”. Valor global: R$ 26.078,88 (vinte e
seis mil, setenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Gério Patrocínio
Soares. Belo Horizonte, 05 de outubro de 2018.
3 cm -08 1152851 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico - Processo de Compra nº 1441003 000113/2018.
Beneficiário: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Objeto:
Aquisição de televisores com tecnologia smart tv, acessórios para televisão e Terminal de autoatendimento com emissão de senhas, em conformidade com as especificações e condições do Termo de Referência,
Anexo I deste Edital. Sessão do Pregão: 23/10/2018 às 09h30min no
site www.compras.mg.gov.br. Envio das Propostas Comerciais: INÍCIO dia 09/10/2018 às 14h30min e TÉRMINO dia 23/10/2018, às
09h00min. Edital disponível no mesmo site. Pregoeira: Maria Célia
Andrade Camponez. Belo Horizonte, 08 de outubro de 2018.
3 cm -08 1153133 - 1

Advocacia-Geral do Estado
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
PAUTA PARA A 2005ª REUNIÃO DO CAP
Pauta para a (2005ª) segunda milésima quinta reunião ordinária à realizar-se em 11 de outubro de 2018, às 9h na sala de reunião
do 5º andar lado - B, da sede da Advocacia-Geral do Estado, localizada na Av. Afonso Pena nº 4000– Bairro Cruzeiro.1.Processo físico
7000484810812018 - Reclamante: Quintiliano Augusto Campomori - MASP 1.335.777-7; Conselheiro Naldi Joviano dos Santos;2.
SEI: 1080010019595/2018-13.Selma Helena da Fonseca. Conselheiro
Naldi Joviano dos Santos;3.Processo.SEI1080010007460/2018-89 Ana
Maria Chaves.Conselheiro Naldi Joviano dos Santos.4.SEI108001002
7919/2018-14.Gilmar Bistene Carneiro. Conselheiro Naldi Joviano.5.P
rocesso.7000581910812018.Gilmar Bistene Carneiro.Conselheira Bárbara Nascimento Martins.6.Processo 7000581710812018.RonerWaliss
onRamalho.7.ProcessoSEI1080010019020/2018-18.Zacarias Monteiro
dos Santos.Conselheira Bárbara Nascimento Martins.8.ProcessoSEI10
80.01.0019591/2018-24.Ailton Santos de Oliveira.Conselheira Bárbara
Nascimento Martins.9.Processo SEI1080010005214/2018-09.RuiMzart
Rocha.Conselheira Bárbara Nascimento Martins.10.ProcessoSEI10800
10013347/2018-26.Antônio de Carvalho.Conselheira Gabriela Ladeira
Calvo Mendes dos Santos.11.ProcessoSEI 108001002277/2018-25.
Elizabete de Souza.Conselheira Gabriela Ladeira Calvo Mendes dos
Santos.12Processo70044696.1081.2017.Vander Ferreira Rodrigues
e outros.Conselheira Jussara Kele Araújo Valadares..13.ProcessoSEI
1080010011151/2018-51.Mário Lúcio Lage Martins da Costa.Conselheira Jussara Kele Araújo Valadares.14.Processo7000852310812018.
JorgeLaboissiere.Conselheira Lucineia dos Santos.
6 cm -08 1153065 - 1

Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais
EXTRATO DE CONTRATO
PMMG – CTT: Contrato nº 9.196.865 /2018. Partes PMMG x Empresa
Tait Comunicações Brasil Ltda. Objeto: aquisição de 16 rádios transceptores tipo móvel digital, no valor total de R$ 71.840,00; vigência
31/12/2018.
1 cm -08 1152814 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
PMMG – CTT: Contrato nº 9.196.832 /2018. Partes PMMG x Empresa
Tait Comunicações Brasil Ltda. Objeto: aquisição de 22 rádios transceptores tipo móvel digital, no valor total de R$ 98.780,00; vigência
31/12/2018.
1 cm -08 1152813 - 1
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CONVÊNIO Nº /2018 – 2º PEL / 11ª CIA
MAMB /BPM MAMB/CPMAMB
PMMG – BPM MAmb/CPMAmb. x Prefeitura Municipal de Januária/
MG.. Objeto: estabelecimento de condições de cooperação mútua entre
os convenentes, visando aperfeiçoar o Policiamento de Meio Ambiente,
bem como a preservação da fauna, flora e do meio ambiente, e ainda, a
preservação da ordem pública na zona rural e urbana no Município de
Januária/MG.. Convênio com vigência de 28 meses contados a partir
de outubro/2018; e valor total de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).
3 cm -08 1152861 - 1
AVISO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO:
PMMG/COdont x SERQUIP Tratamento de resíduos MG Ltda. Contrato nº 03/2016 - 3º Termo Aditivo. Objeto: renovação da garantia contratual por mais 12 meses, mantendo-se os valores sem reajuste. Valores
praticados: Mensal: R$4.160,00; Anual: R$49.920,00 - Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ordenador de Despesas.
2 cm -08 1152784 - 1
EXTRATO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO –
PMMG – CTS - Contrato nº 9.196.836/2018 – Processo de compra
84/2018 - celebrado com a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA;
valor R$ 2.235,27. Ata de registro de preço nº 241/2017 SEPLAG.
Objeto: Computador.
1 cm -08 1152950 - 1
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS
PMMG - BPMRv. Tomada de Preços nº 001/2018 - Processo nº
1251655-33/2018. Objeto: Contratação de empresa de Arquitetura/
Engenharia destinada à execução de obra, sob o regime de empreitada
por preço global, para reforma do prédio que abrigará o Comando de
Policiamento Rodoviário, localizado em Belo Horizonte/MG, conforme
condições previstas no edital. Data da sessão pública: 29 de Outubro de
2018 às 09h. Entrega das propostas no dia 29 de Outubro de 2018,
entre 08h30min e 09h. Unidade Executora: 1250057. Processo Compras n: 33/2018. Informações no tel. (31) 2123-1915. Edital disponível
no site www.compras.mg.gov.br e https://www.policiamilitar.mg.gov.
br/portal-pm/principal.action
3 cm -08 1152909 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
PMMG–CTS: Contrato nº 9.196.902/2018. Partes PMMG x Empresa
Repremig Representações e Comercio de Minas Gerais Ltda. Objeto:
aquisição de 01 impressora, no valor total de R$ 2.423,00; vigência
31/12/2018.
1 cm -08 1152948 - 1
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PMMG – CSA-TIC: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2018,
Planejamento nº 259/2018. Objeto: aquisição de peças e materiais
diversos para rádio de comunicação. Foram registrados os seguintes
lotes e preços: Lote 01: Cabos e kit de abraçadeiras, Vencedor CNPJ
46.271.532/0001-64, Ars Eletrônica Industrial Ltda, valor total R$
408.000,00; Lote 02: Conectores, Vencedor CNPJ 07.356.270/0001-89
Flavia Cristina Silva Pimenta – ME, valor total R$ 499.967,00; Lote
03: Componentes e antenas, Vencedor CNPJ 46.271.532/0001-64
Ars Eletrônica Industrial Ltda, valor total R$ 2.899.646,00; Lote 04:
Suprimentos para Rádios Tait, Vencedor CNPJ 67.116.715/0001-85
– Tait Comunicações Brasil Ltda, valor total R$ 18.999.988,55; Lote
05: Conversores, duplexadores e outros, sem vencedor: Deserto; Lote
06: Suprimentos para rádios Tait, Vencedor CNPJ 71.875.397/0001-03
Radiocell Eletrônica Ltda – EPP, valor total R$ 3.870.000,00; Lote
07: Microfones e outros para rádios Motorola, Vencedor CNPJ
71.875.397/0001-03 Radiocell Eletrônica Ltda – EPP, valor total R$
6.000.000,00; Lote 08: Acessório para rádio comunicação Motorola,
Vencedor CNPJ 71.923.304/0001-79 Agora Soluções em Telecomunicações Ltda, valor total R$ 2.300.000,00; Lote 09: Acessório para rádio
comunicação Motorola, Vencedor CNPJ 71.923.304/0001-79 Agora
Soluções em Telecomunicações Ltda, valor total R$ 3.700.590,00; Lote
10: Materiais Elétricos, sem vencedor: Deserto; Lote 11: Suporte para
antenas, Vencedor CNPJ 46.271.532/0001-64 Ars Eletrônica Industrial
Ltda, valor total R$ 2.049.993,00; Lote 12: Filtro receptor pre seletor
, Vencedor CNPJ 46.271.532/0001-64 Ars Eletrônica Industrial Ltda,
valor total R$ 600.000,00. Vigência de 08/10/2018 a 07/10/2019.
6 cm -08 1153046 - 1
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO
PMMG/2ª RPM x VISA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI. Contrato
9196744/2018. Objeto: Acréscimo de 03 (três) cadeiras para escritório
a serem utilizadas no auditório do 66º BPM. Valor R$ 1.296,00.
1 cm -08 1152999 - 1
TERMO ADITIVO
PMMG – IEF X JETFLY Revendedora de Combustíveis Ltda. Contrato
SIAD 9196027; 2º Termo Aditivo. Objeto: Reequilíbrio Financeiro
Econômico com reajuste de valor. Novo valor: R$ 838.000,00. (R$ 4,19
o litro). Vigência: 10/08/2018 a 31/12/2018. PMMG – COMAVE X
JETFLY Revendedora de Combustíveis Ltda. Contrato SIAD 9179454;
2º Termo Aditivo. Objeto: Reequilíbrio Financeiro Econômico com
reajuste de valor. Novo valor: R$ 641.070,00. (R$ 4,19 o litro). Vigência: 10/08/2018 a 31/12/2018
2 cm -08 1152998 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO
CAA - 1ª RPM realizará pregão eletrônico nº 10/2018 - CAA 1, no valor
de R$ 42.179,43, a fim de contratar sociedade empresária especializada
em prestar serviços destinados a reparar a rede de esgoto do 1º BPM.
As propostas comerciais serão recebidas entre o dia 10/10/2018 até às
08h59min do dia 22/10/2018. O contrato vigerá desde até data da assinatura até 31/12/2018.
2 cm -08 1153012 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
PMMG - 11ª RPM x STAR TEC CONCESSIONARIA LTDA - EPP Pregão Eletrônico 1257654 29/2018 – Contrato Nº 9196929 - Objeto:
Prestação de serviços de videomonitoramento e instalação de cerca
elétrica e concertina no Pelotão da PMMG em Salinas/MG. Vigência:
08/10/2018 a 31/12/2018. Valor R$ 12.300,00.
2 cm -08 1152802 - 1

Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais
- ABM - AVISO Nº 2.300/18 DCS/CFO BM 2019
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da 2ª fase, resultado final da 2ª fase (exames de saúde), convocação para a 3ª fase (teste
de capacitação física e habilidade natatória), calendário de atividades
da 3ª fase. A Tenente-Coronel BM respondendo pelo Comando da
Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital nº 01/2018, que dispõe sobre o
concurso público ao Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militar
para o ano de 2019, c/c Aviso nº 2026/18, publicado no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais nº 26, de 07Fev18, página 28, retificado
pela Errata nº 2127/18, publicada no DOEMG nº 72, de 19Abr18, pág.
38, RESOLVE: Tornar público que se encontra postado no sitio eletrônico www.bombeiros.mg.gov.br/concursos, o ato nº 2.299/2018, que
divulga o resultado dos recursos contra o resultado preliminar da 2ª fase
(exames de Saúde), o resultado final da 2ª fase (exames de Saúde), convocação para a 3ª fase (Teste de Capacitação Física e habilidade natatória) do concurso ao CFO BM 2019 e calendário de atividades da 3ª
fase. BHte, 08Out18.(a)Kênia Prates Silva Maciel de Freitas, Ten-Cel
BM respondendo pelo comandando da ABM.
4 cm -08 1153110 - 1
ABM - AVISO DE LICITAÇÃO
- Pregão Eletrônico nº 1401460000032/2018 - ABM. A Ordenadora de
Despesas Suplente da Academia de Bombeiros Militar, torna público
que estará recebendo propostas para prestação de serviço de manutenção em duas motos aquaticas (JET SKY) para o CBMMG, conforme
especificações detalhadas no Anexo I, do Edital. A Sessão Pública deste
pregão eletrônico ocorrerá às 10 h 30 min. do dia 22/10/2018, no Portal
de Compras do Estado. A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação da ABM, à R. Piauí, nº 1.815,
Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, através do telefone (31) 32898032 e o edital no site: www.compras.mg.gov.br. Belo Horizonte, 08 de
outubro de 2018. Andiara Beatriz Ribeiro Miranda, Capitão BM.
-3º COB- Resumo do Contrato n° 9196613/2018. Partes: CBMMG X
Empresa ACL Turbo Diesel Eireli – EPP. Valor: 37.500,00 Vigência: 12

