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1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais torna pública a realização de licitação na modalidade  pregão eletrônico do tipo
menor preço, no modo de disputa aberto e fechado, em sessão pública, por meio do
s i t e www.compras.mg.gov.br, visando o registro de preços para eventual
aquisições de Impressoras Multifuncionais Jato de tinta colorida -
Impressoras Multifuncional laser/Led monocromática e Projetores
multimídia, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei
Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 48.012,
de 22 de julho de 2020 e nº 46.311 de 16 de setembro de 2013.
1.1. Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001,
nº. 20.826, de 31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº Decreto 47.524, de 6 de
novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996,  pela Resolução SEPLAG
nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014 e nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas
Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº
8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º
9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666,
de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos,
que dele constituem parte integrante e inseparável  para todos os efeitos legais.
1.2. Pelo Pregoeiro 2 º Ten Jader José Rodrigues da Costa, masp
125.219-6,  e Equipe de Apoio constituída pelos seguintes militares: 1° Sgt PM
Marcelo Campos Paiva, Masp 129.337-2   Cb PM Luis Ricardo Ferreira Silva, Masp
159.983-6 e Sd Franciele Alves da Silva Ribeiro, Masp 162.857-7 . Em caso de
impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no item anterior, atuará
como seu substituto o 1º Ten PM Anderson Rodrigo de Oliveira, Masp 122.712-3. Do
mesmo modo, em caso de impossibilidade de quaisquer dos militares da equipe de
apoio, atuarão em substituição o 3º Sgt PM Filippe Ferreira da Silva, Masp 159.972-9 e
o Cb PM Reginaldo Mateus de Souza, Masp 160.015-4, todos designados pelo BI 02,
publicado em 20 de janeiro de 2020.
1.3. A sessão de pregão terá início no dia 20 de dezembro de 2021 às 09
horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.4. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
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2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a eventual
Impressoras Multifuncionais Jato de tinta colorida - Impressoras
Multifuncional laser/ Led monocromática e Projetores multimídia, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com as
exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no
Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
3.1. Órgão/entidade Gerenciador(a):

3.1.1. O órgão gerenciador(a) será a Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, por intermédio do CSA-TIC - Centro de Suprimentos e Aquisições
de Tecnologia da Informação e Comunicação.

3.2. Órgãos Participantes:
3.2.1. Não haverá órgãos participantes.

3.3. Órgãos Não Participantes:
3.3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta,
Autárquica e Fundacional do Estado de Minas Gerais, que não tenha participado
do certame licitatório, mediante consulta prévia para manifestação sobre a
possibilidade de adesão e autorização do órgão gerenciador, inclusive quanto ao
quantitativo, e submeter à anuência do fornecedor beneficiário, o qual deve optar
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas
com o órgão gerenciador e os órgãos participantes.
3.3.2. A Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de outros
entes federativos, poderão igualmente utilizar-se da Ata de Registro de Preços,
como órgão ou entidade não participante, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas no item 3.3.1 e
no Decreto Estadual nº 46.311,de 16 de setembro de 2013.
3.3.3. A adesão deverá ser devidamente justificada no processo
administrativo do órgão ou entidade não participante, pertinente à licitação,
demonstrando a vantagem econômica na adesão à Ata, mencionando ainda a
similitude de condições, tempestividade do prazo, suficiência das quantidades e
qualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013, e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.3.4. Cada adesão por outros órgãos/entidades de direito público não
poderá exceder ao quantitativo total registrado para cada item na Ata de Registro
de Preços, devendo o órgão gerenciador especificar o quantitativo que autoriza
adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.
3.3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente
do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.3.6. Ao órgão ou entidade não participante que aderir à presente ata e ao
órgão ou entidade partícipe competem, nos respectivos procedimentos
instaurados, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
todas as ocorrências ao órgão gerenciador, em especial acerca de eventual
recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas
na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, características
e origem dos bens licitados, bem como a recusa em aceitar a Autorização de
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fornecimento ou documento equivalente para fornecimento ou prestação de
serviços.

3.4. As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão
ser remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos
participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços,
observada como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.

3.4.1. Para o remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do
procedimento licitatório não será necessária autorização do beneficiário da Ata de
Registro de Preços.
3.4.2. O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo
inicialmente informado pelo órgão participante, com a sua anuência.

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

4.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do
Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail csa-
licitacoes@pmmg.mg.gov.br, observados os prazos previstos no item 4.1.
4.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de
impugnação informar a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a
indisponibilidade do sistema.

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

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

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

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

4.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a
este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
4.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
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estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas
não serão analisadas e serão arquivadas pela autoridade competente.
4.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item,
acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do
certame.
4.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do
início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
5.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular
no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores –
CAGEF.
5.2. A participação no lote 04 da presente licitação é limitada a licitantes
enquadrados como beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual
nº 47.437, de 26 de junho de 2018;

5.2.0.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser
observado o disposto no item 6.6 deste edital.
5.2.0.2. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a
cota principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do
§ 2º do art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a
contratação do item deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
5.2.0.3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada
definida nos termos do inciso I do § 2º do art. 11 do Decreto Estadual nº
47.437, de 26 de junho de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da
cota principal, desde que idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro
colocado  da cota principal.

5.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
5.4. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018
se dará da seguinte forma:

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

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

5.6. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
5.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.7.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que
a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances
efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do representante
do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de
penalidades.

6.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às16:00h.
6.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de
2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.

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

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação. 
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, cuja consulta
é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção
por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos
documentos que estiverem vigentes.
7.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser
anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
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7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
7.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
7.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
7.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.10. O prazo de validade da proposta será de 180 (cento e oitenta )
dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo
deste Edital e seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.
7.11. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.11.1. Valor unitário e total do item
7.11.2. Marca;
7.11.3. Modelo;
7.11.4. Anexar em PDF arquivo contendo especificações do objeto, bem
como outras informações pertinentes;
7.11.5. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta inicial
constante de folder, catálogo, ficha para os seguintes os itens de todos os lotes.
7.11.6. Conforme alerta durante o cadastramento da proposta, não é
permitido vincular arquivo(s) que contenha(m) qualquer tipo de identificação do
fornecedor.

7.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.13. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.

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

Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional,
em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
               7.13.2: A informação sobre casas após a vírgula, no item acima, deve ser
adaptada no caso de combustível e outros casos excepcionais, em que serão
apresentadas com 4 (quatro) casas decimais. A autorização de fornecimento enviada
ao fornecedor irá conter os valores financeiros com duas casas decimais após a
vírgula, já que o sistema de compras do Estado descarta automaticamente a terceira
e a quarta casas decimais após a vírgula sem proceder qualquer tipo de
arredondamento.
7.14. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar
na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e sem
ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.

7.14.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço
resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº
3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº
4.670, de 5 de junho de 2014.
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7.14.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a partir dos
preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.14.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.14.1. e 7.14.2.
7.14.4. O disposto nos subitens 7.14.1 e 7.14.2. não se aplica aos
contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.14.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.14.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar a opção por este regime através do
site:http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.14.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS , caso seja vencedor, deverá
enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua
proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais ofertados durante
a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da
dedução do ICMS, o preço com ICMS.

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

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

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

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

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

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote;
8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à
proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,5 % (zero vírgula cinco por cento),
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para o lote único.
8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com prorrogações.
8.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos últimos dois minutos do período de duração da etapa competitiva.
8.10. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o
subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive em lances
intermediários.
8.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública será encerrada automaticamente.
8.12. Encerrada a fase competitiva sem prorrogação automática pelo sistema,
nos temos do subitem 8.9., o pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.14. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente determinado, de até
dez minutos, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 
8.15. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

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

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

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

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

8.23.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº
47.437/2018.
8.23.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.

8.23.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito
de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
8.23.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.23.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

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

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

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

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

8.25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
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8.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.27. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

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

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

8.27.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo
o prazo. 
8.27.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

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

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

a) CAGEF;
b) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
c) CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
d) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

                  e) Consulta da Empresa Vencedora, junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), do Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sobre a existência de vedações em
contratações (Conforme previsão contida no art. 44, da Portaria Interministerial nº
424/2016 e suas alterações); 
                    f) Consulta a(s) empresa(s) licitantes(s)/vencedora(s) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
                    g) Consulta a(s) empresa(s) licitantes(s)/vencedora(s) no Cadastro
Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inexigibilidade (CNI/CNJ) (inciso III do art. 44 da PI 424/2016.

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

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

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

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

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

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

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

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo mínimo de duas horas, sob pena de inabilitação.
10.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida se
houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:
10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

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

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

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

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

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

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

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

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

10.9.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade
Anônima):

10.9.2.1.1.1.Publicadas em Diário Oficial; ou
10.9.2.1.1.2.Publicados em jornal; ou
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10.9.2.1.1.3.Por cópia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

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

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

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

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

10.9.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, s termos da Instrução Normativa da Receita Federal do 
Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD para os
fins previstos no item 10.5.2 do edital.
10.9.4. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período da existência da sociedade.
10.9.5. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada
por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-
se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez  Corrente (LC),  maiores  ou  iguais  a 1 (um)
extraídos das seguintes fórmulas:

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante

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

Passivo Circulante
10.9.6. Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um dos
índices mencionados no ITEM 10.9.5, valor maior ou igual ao valor do índice
previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a existência de
patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do valor estimado da
contratação.
10.9.7. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível
com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no
Termo de Referência ANEXO a este Edital, por meio da apresentação de
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao
objeto da presente licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os
requisitos abaixo relacionados:
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10.9.7.1. PARA TODOS OS LOTE: Atestado(s) comprobatório(s) da
capacidade técnica da Licitante para fornecimento dos itens ofertados,
atendendo ao quantitativo mínimo de 10 %(dez por cento) das quantidades
apresentadas no Anexo I- Termo de Referência

10.9.8. Os atestados deverão conter:
10.9.8.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
10.9.8.2. Local e data de emissão.
10.9.8.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.
10.9.8.4. Período da execução da atividade.

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

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

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

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

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

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

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

10.10.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz;
10.10.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.10.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;
10.10.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o
número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.
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10.10.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às
punições legais cabíveis.
10.10.5. Aos beneficiários listados no item 5.3 será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração,
para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da
divulgação da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor
classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

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

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver,
será efetuada mediante envio para o e-mail csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br, e
identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12. DO REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
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dele dependam.
12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-
mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13. DO REGISTRO DO PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,
disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2. O Pregoeiro registrará o preço do licitante vencedor quando inexistir
recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do
resultado pela autoridade competente.
13.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta registrará o
preço do licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
13.4. Todos os participantes estão convidados e incentivados a realizarem o
registro adicional de preços para compor o cadastro de reserva, mesmo que não
tenham sido vencedores dos lotes disputados, seguindo a ordem de classificação e
desde que manifestem esta intenção ao final da sessão de lances e aceitem fornecer
nas mesmas condições e preço do licitante vencedor do certame.

13.4.1. Os licitantes que desejarem ter seus preços registrados deverão
apresentar toda a documentação exigida para comprovação da condição de
habilitação em pleno atendimento das condições deste edital.

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Os licitantes classificados que manifestarem a intenção de registrar
preços, para compor o Cadastro de Reserva à Ata de Registro de Preços, terão suas
propostas e documentação de habilitação analisadas e, para tal, deverão encaminhar
os referidos documentos, conforme disposto no item 7 do edital.
14.2. O registro adicional de preços em Ata estará condicionado à análise e
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação. 
14.3. A convocação dos licitantes que registraram seus preços adicionais, para
compor o cadastro reserva, respeitará a ordem de classificação constante da ata e
ocorrerá, sucessivamente, sempre que seja cancelado ou suspenso o registro do
preço do beneficiário da ata.
14.4. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da convocação, procederem à assinatura eletrônica da Ata de Registro de
Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.4.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.

14.4.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não  possua  cadastro,
o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno - e clicar em "Clique aqui se você ainda
não está cadastrado".
14.4.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.
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14.4.1.3. A realização do cadastro como Usuário  Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o
processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho
de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura
eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e
das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal
e administrativa.

14.5. O prazo previsto para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
14.6. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído, na forma do art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, sem prejuízo das sanções previstas em lei.
14.7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
15. DA VIGÊNCIA DA ATA
15.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses meses a
contar da data de sua publicação.
16. DA CONTRATAÇÃO
16.1. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis,
tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de
acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições
pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e Decreto
Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

16.1.1. O fornecedor detentor do preço registrado, na contratação, deverá
comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação.
16.1.2. Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente
situação regular no ato da emissão do termo de contrato, autorização de
fornecimento, ou documento equivalente, não compareça quando convocado ou
não retire o documento no prazo estipulado, será cancelado seu registro na ata e
convocados os fornecedores registrados com base nos arts. 11 e 12 do Decreto
Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e, não os havendo, os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação, conforme item 14.7.
16.1.3. É facultado à Administração, quando o convocado não  aceitar ou
retirar o termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto  aos
preços atualizados  de conformidade com  o ato convocatório, ou revogar a
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.

16.2. O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a proposta
vencedora deverá aceitar ou retirar o termo de contrato, autorização de
fornecimento, ou documento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-
mail, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações legais,
conforme disposto no art. 48, § 2º do Decreto Estadual nº 48.012/ 2020.
16.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para aceitar ou retirar o
termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento equivalente,
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do
decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
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17. DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado.
18. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o presente
certame.
19.  DO PAGAMENTO
19.1. Entrega Imediata:

19.1.1. As aquisições poderão ocorrer através de instrumento contratual ou
por autorização de fornecimento emitida pelo Portal de Compras/MG.
19.1.2. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação
de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
19.1.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo
de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº8.898/ 2013 e nos  arts.  40, XI, e 55, III, da
Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
19.1.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.

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

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

20.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 20.1.1, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5.
20.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
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20.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
20.7. As sanções relacionadas nos itens 20.1.3 a 20.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no CAGEF.
20.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

20.8.1. Retardarem a execução do objeto;
20.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

20.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
20.9. As sanções dispostas também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente. 
20.10. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização –PAR.
21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
21.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
21.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o
AnexoI - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
execução do objeto da contratação.
21.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
21.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
21.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
21.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo
esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.
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21.8. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente
Edital de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.

 
Sílvio Luis Teixeira Mendes, Ten Cel PM

Ordenador de Despesas

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 02/12/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 09/12/2021, às 07:57, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 09/12/2021, às 09:15, 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 38316745 e o código CRC CEDCB014.

Referência: Processo nº 1250.01.0010266/2021-88 SEI nº 38316745
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE PLANEJAMENTO

05/10/2021 DTS 365/2021

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUPERINTENDÊNCIA
OU DIRETORIA

Nome:MARCELO FERREIRA DA COSTA, SUB TEN
QPE PM
E-mail: cts-hardware@pmmg.mg.gov.br;
Ramal para contato: 2123 1101

DTS

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto o registro de preço para eventual
Aquisições de Impressoras Multifuncionais Jato de tinta colorida -
Impressoras Multifuncional laser/Led monocromática e Projetores
multimídia, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento e seus apêndices.

LOTE APÊNDICE
CÓDIGO
DO ITEM
NO SIAD

QUANTIDADE

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO

(OU
UNIDADE DE

MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

1  1566792 290  

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -
SISTEMA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA
COLORIDA; RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:
5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE
IMPRESSÃO: 30 PPM (IMPRESSÃO A
PRETO); TAMANHO DE IMPRESSÃO: A4
E CARTA; RESOLUÇÃO DO FAX:
CONFORME FABRICANTE; VELOCIDADE
DO FAX/MODEM: 33,6 KBPS;
RESOLUÇÃO DO SCANNER: 1200 X 600;
PROFUNDIDADE DE CORES: CONFORME
FABRICANTE; ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO:
216 X 297 MM; REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO
COPIA: CONFORME FABRICANTE;
NUMERO DE COPIAS: CONFORME
FABRICANTE; INTERFACE: USB
2.0,ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIFI
802.11 B/G/N; MEMÓRIA: CONFORME
FABRICANTE; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT;

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -
SISTEMA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA
COLORIDA; RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:
5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE
IMPRESSÃO: 30 PPM (IMPRESSÃO A
PRETO); TAMANHO DE IMPRESSÃO: A4
E CARTA; RESOLUÇÃO DO FAX:
CONFORME FABRICANTE; VELOCIDADE
DO FAX/MODEM: 33,6 KBPS;
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2  1566792 10  RESOLUÇÃO DO SCANNER: 1200 X 600;
PROFUNDIDADE DE CORES: CONFORME
FABRICANTE; ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO:
216 X 297 MM; REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO
COPIA: CONFORME FABRICANTE;
NUMERO DE COPIAS: CONFORME
FABRICANTE; INTERFACE: USB
2.0,ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIFI
802.11 B/G/N; MEMÓRIA: CONFORME
FABRICANTE; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT;

3  1739883 500  

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -
SISTEMA DE IMPRESSÃO: LASER
MONOCROMÁTICA/LED; RESOLUÇÃO
IMPRESSÃO: 1200 X 600; VELOCIDADE
IMPRESSÃO: 40 PPM; TAMANHO DE
IMPRESSÃO: A4, CARTA E OFICIO;
RESOLUÇÃO DO FAX: NÃO APLICÁVEL;
VELOCIDADE DO FAX/MODEM: NÃO
APLICÁVEL; RESOLUÇÃO DO SCANNER:
600 X 600 DPI; PROFUNDIDADE DE
CORES: MÍNIMO 8 BITS; ÁREA DE
DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMA 210 X 297 MM;
REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO COPIA: 25% A
400%; NUMERO DE COPIAS: MÍNIMAS
DE 1 A 99 COPIAS; INTERFACE:
ETHERNET 10/100 BASE TX, USB 2.0;
MEMÓRIA: 512 MB; ALIMENTAÇÃO:
110/127V;

4  1566725 500  

IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSÃO:
LASER MONOCROMÁTICA/LED;
RESOLUÇÃO: 1200 X 600; VELOCIDADE
IMPRESSÃO: 40 PPM A4 OU CARTA;
TAMANHO PAPEL: A4, CARTA E OFICIO;
INTERFACE DE CONEXÃO: ETHERNET
10/100 BASE TX E USB 2.0; BUFFER
MEMÓRIA: 256 MB; ALIMENTAÇÃO:
110/127 VOLTS/60 HZ;

5  1819623 600  

PROJETOR MULTIMÍDIA - ENTRADA:
PARA COMPUTADOR;
COMPATIBILIDADE: COM
MICROCOMPUTADORES E VÍDEOS
DIVERSOS PADRÕES; ÁUDIO:
MONOAURAL 2W X 1; RESOLUÇÃO
REAL: XGA; RESOLUÇÕES SUPORTADAS
(1) 1.024 X 768 PIXEL; RESOLUÇÕES
SUPORTADAS (2) 1.024 X 768 PIXEL;
CORES PROJETÁVEIS:: ATE 1.07 BILHÃO
DE CORES; TAXA DE CONTRASTE: ATE
15.000:1; LUMINOSIDADE: CONFORME
FABRICANTE; TAMANHO IMAGEM: 22 A
350 (0,87M-10,34M); LÂMPADA DE
PROJEÇÃO: 210 W UHE; TENSÃO: 100-
240 VAC +/- 10, 50HZ/ 60HZ;
ACESSÓRIOS: LÂMPADA SUBSTITUIÇÃO
COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO;
ACESSÓRIOS (1): FILTRO
SUBSTITUIÇÃO COMPATÍVEL COM
EQUIPAMENTO; ACESSÓRIOS (2): CABO
ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO,
MANUAL;
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1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
 
LOTE 1 E 2

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SIAD: 1566792

QUANTIDADE PARA O LOTE 1 - 290 QUANTIDADE PARA O LOTE 2 - 10

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA

DESCRIÇÃO Unidade Especificação Mínima

Funções ---
Impressão Colorida, cópia,
digitalização

Tecnologia de impressão
Colorida --- Jato de Tinta

Velocidade de impressão em
cores ppm 15ppm

Velocidade de impressão a
preto PPM 30ppm

Resolução de impressão dpi 5760 x 1440

Manuseamento de papel
entrada ---

Bandeja de entrada para 100
folhas

Manuseamento de papel de
saída --- Bandeja de saída para 30 folhas

Tipo de digitalização Tipo Monocromática e à cores

Digitalização para USB --- Opcional

Resolução do scanner dpi 1200 x 600

Formato de arquivo de
digitalização --- PDF e JPEG

Conectividade padrão:
USB 2.0 de alta velocidade
OU Wireless
OU Wi-Fi Direct

--- Opcional

Alimentação Volts /
Hertz 110 ou 127V/60Hz

Manual de
operação/configuração da Idioma Inglês ou Português

PADRÃO - Termo de Referência RP de Bem PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 38319621         SEI 1250.01.0010266/2021-88 / pg. 26



impressora.

Garantia on-site Prazo 36 meses

 

LOTE 3

 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SIAD: 1739883

 
 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
LASER/LED  MONO QUANTIDADE:  500

 SUBITEM DESCRIÇÃO
Unidade
Padrão /
Característica

Especificação
Mínima

 1 Funções ---
Impressão
Monocromática,
cópia, digitalização

 2 Tecnologia de impressão
Colorida --- Laser

 3 Velocidade de impressão a
preto ppm 40

 4 Resolução de impressão dpi 1200 x 1200

 5 Manuseamento de papel
entrada ---

Bandeja de
entrada para 250
folhas 

 6 ADF Capacidade 50 folhas

 7 Manuseamento de papel de
saída --- Bandeja de saída

para 50 folhas 

 8 Emulação  PCL 6

 9
Configuração da impressora
através de página HTTP
(endereço IP)

--- Obrigatório

 10 Resolução de cópia dpi 600 x 600 dpi

 11 Tipo de digitalização Tipo Monocromática e
cores

 12 Digitalização para USB --- Obrigatório

 13 Redução/ampliação da cópia %  25 ~ 400%

 15 Formato de arquivo de
digitalização --- PDF e JPEG

 16 Porta USB 2.0 Alta Velocidade --- Compatível com
USB 1.1

 17 1 porta para rede Ethernet
10/100/Mbps --- Obrigatório

 18 Alimentação ___ Bivolt
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 19
Deverá acompanhar insumos
para impressão de minimo
3.000 paginas

--- Obrigatório

 20
Manual de
operação/configuração da
impressora.

Idioma Inglês ou
Português

 21 Garantia Prazo 36 meses ON SITE

 
LOTE 4

 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SIAD: 1566725

 IMPRESSORA LASER/ LED MONOCROMÁTICA QUANTIDADE 500

 SUBITEMDESCRIÇÃO Unidade Padrão /
Característica

Especificação
Mínima

 1 Funções --- Impressão
Monocromática

 2 Tecnologia de impressão --- Laser/Led
 3 Velocidade de impressão (Carta/Letter) ppm 40
 4 Resolução de impressão dpi 1200 x 1200
 5 Impressão frente e verso automático --- Obrigatório

 6 Manuseamento de papel entrada --- Bandeja de entrada
para 250 folhas 

 7 Manuseamento de papel de saída --- Bandeja de saída
para 50 folhas 

 8 Emulação  PCL 6
 9 Processador Hertz 1000 MHz 

 10 Configuração da impressora através de
página HTTP (endereço IP) --- Obrigatório

 11 1 porta para rede Ethernet 10/100/Mbps --- Obrigatório
 12 Alimentação Volts / Hertz 110 ou 127V / 60Hz

 13 Deverá acompanhar insumos para
impressão de minimo 13.000 paginas --- Obrigatório

 14 Manual de operação/configuração da
impressora. Idioma Inglês ou Português

 15 Garantia on-site Prazo 36 meses

 
LOTE 5

  PROJETOR MULTIMÍDIA SIAD: 1819623

 SIAD:
1819623  QUANTIDADE:  600

 SUBITEMDESCRIÇÃO Unidade Padrão /
Característica

Especificação
Mínima

 1 Tecnologia Tipo 3LCD ou DLP

 2 Resolução Real (Nativa) Pontos XGA
(1024X768)

 3 Correção de trapézio: Automática vertical ou
Manual horizontal, ±30 graus --- Obrigatório

 4 Luminosidade em branco e em cores lumens (ANSI) 3300 Mínimo
 5 Contraste Razão 10.000:1
 6 Lente com ZOOM (ótico ou digital)  --- Obrigatório
 7 Relação de aspecto --- 4:3

 8 Métodos de projeção: teto, frontal, --- Obrigatório
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 8 retroprojeção; --- Obrigatório

 9 Compatibilidade de sinal de vídeo Padrões NTSC e PAL
 10 Capacidade de projeção de cores Quantidade 16 milhões
 

11

Conexões de entrada:

--- Obrigatório
 - HDMI
 - VGA (D-sub ou Mini D-sub 15 pin)
 - Áudio (RCA) 

 12 Controle remoto para ajuste do equipamento
(com baterias ou pilhas para alimentação) --- Incluso

 13 Lâmpada de alta durabilidade com estimativa
de 5000 h no modo normal. --- Incluso

 14 Cabo HDMI  --- Incluso
 15 Cabo de alimentação --- Obrigatório
 16 Maleta para transporte --- Obrigatório

 17 Entrega Prazo 30 dias
corridos

 18 Garantia on-site na Região metropolitana de
Belo Horizonte. Prazo 12 meses

 

 

2. DOS LOTES:
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
2.1.1. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de oportunizar a
ampla participação de licitantes.
2.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

2.2.1. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018, o Lote  2 será reservados à participação de ME/EPP,
assim enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no
caput do Art. 3º do mesmo Decreto;
2.2.2. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser
observado o disposto no item 2.2.7 do Termo de Referência.
2.2.3. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do
Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação
do item deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
2.2.4. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida
nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26
de junho de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal,
desde que idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço colocado da cota principal.
2.2.5. Nos termos do § 4º do Art. 8º , do Decreto Federal 8538/2015, será
dada prioridade nas aquisições dos itens das  cotas reservadas, ressalvados os
casos em que a cota reservada inadequada para atender as quantidades ou as
condições do pedido, justificadamente.
2.2.6. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
2.2.7. Para fins do disposto neste Termo de Referência, o enquadramento
dos beneficiários indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437,
de 26 de junho de 2018 se dará da seguinte forma:

2.2.7.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
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2.2.7.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326,
de 24 de junho de 2006;
2.2.7.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei  Federal
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2.2.7.4. microempreendedor individual, conforme definido no art. 1º do
art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
2.2.7.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº
5.764, de dezembro de 1971;
2.2.7.6. publicada a ata, a contratação será formalizada por
instrumentos hábeis, tais como termo de contrato, autorização de
fornecimento, ou documento equivalente, sendo o fornecedor convocado
para aceitar ou retirar o documento, de acordo com os arts. 62 e 64 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de
junho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições pertinentes do Decreto
Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013;

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. A contratação se faz necessária em virtude das demandas imediatas e
advindas de diversos convênios celebrados pelas unidades da PMMG, que aportam
na Diretoria de Tecnologia e Sistemas (DTS), através do Centro de Tecnologia em
Sistemas (CTS) e da Seção de Software/Hardware.
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. A modalidade de licitação será a de menor preço por lote, tendo em vista
que tratam-se de bens comuns, que permitem sua definição por características
técnicas e mercadológicas.
5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio,
devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as
empresas que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma
independente.
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. Para todos os Lote: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica
da Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo
de 10 % (dez por cento) das quantidades apresentadas neste Anexo I;
6.2. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o somatório
de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. Serão aceitas as propostas que atender as especificações técnicas e as
condições de fornecimento, conforme as previsões do edital e Termo de referência.
8. DA PROVA DE CONCEITO:
8.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito.
9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS OBJETOS
:

9.1.1. Os prazos de entrega serão de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da confirmação de recebimento na nota de empenho, a ser entregue
conforme descritos nos apêndices ao anexo I Termo de Referência;

9.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.2.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Seção de
Suprimentos/Almoxarifado do CSA-TIC/PMMG, Avenida Amazonas, 6455,
Gameleira, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, entre 09hs às
16:30hs, exceto nas quartas-feiras quando deverá ser entregue entre
as 09h as 12:30hs.

9.2.2. Os demais órgãos participantes indicarão o local de entrega no momento
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da contratação;
9.3. Os equipamentos que porventura forem adquiridos com
recursos oriundos de Convênio celebrado entre a Polícia Militar de Minas
Gerais e a SEGEN (Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública)/
Ministério da Justiça ou o ( MMFDH) Ministério da Mulher Família e Direitos
Humanos deverão ser entregues com etiqueta adesiva na qual conste o
número do convênio específico, seguindo o padrão gráfico estabelecido
pelo Governo Federal.
9.4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.4.1. Os produtos serão recebidos:
9.4.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificação, oportunidade em que se
observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em
confronto com a respectiva nota de empenho;
9.4.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 30 (trinta)  dias corridos,
contados a partir do recebimento provisório.
9.4.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo
ser providenciada a mão-de-obra necessária.
9.4.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Seção de
Suprimentos/Almoxarifado do CSA-TIC não exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades
com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a
Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.
9.5. Cronograma físico-financeiro:
9.5.1. Não se aplica.
10. DO PAGAMENTO:
10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico,  a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
11. DO CONTRATO:
11.1. Entrega Imediata:
11.2. As aquisições poderão ocorrer através de instrumento contratual ou por
autorização de fornecimento emitida pelo Portal de Compras/MG.
11.3. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
11.4. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de
12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº8.898/ 2013 e nos  arts.  40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
11.5. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.
12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:
12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do
artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,
agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da
Administração.
12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
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para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil.
12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato,
que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser
observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902,
de 27 de janeiro de 2012.
12.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei
nº.8.666/93.

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

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, que serão incluídas dentro do processo de
compra quando ocorrer a contratação, por se tratar de Registro de Preço.

14. DAS GARANTIAS:
14.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

14.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO:
15.1. Não será permitida subcontratação
16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:
16.1. DA CONTRATADA:

16.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.
16.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
16.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
16.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes
da execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
16.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
16.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.
16.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade
e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida
neste termo de referência.
16.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência.
16.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver

PADRÃO - Termo de Referência RP de Bem PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 38319621         SEI 1250.01.0010266/2021-88 / pg. 32



inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
16.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
16.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.
16.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do objeto;

16.2. Da Contratante: 
16.2.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.
16.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
16.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.
16.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.
16.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
16.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
16.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
16.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
16.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
16.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

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

17.1.1. advertência por escrito;
17.1.2. multa de até:

17.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
17.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao
uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas;
17.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

17.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
17.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
17.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
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17.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5.
17.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

17.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no  mesmo processo
administrativo sancionatório.
17.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
17.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

17.8.1. Retardarem a execução do objeto;
17.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

17.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
17.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral
do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização –PAR.
18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
18.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei Federal
nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020:  § 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo
aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.
 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 02/12/2021, às 13:34, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 09/12/2021, às 07:57, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 09/12/2021, às 09:16, 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 Marcelo Ferreira da Costa,
Subtenente, em 09/12/2021, às 09:29, 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 38319621 e o código CRC A91FEBCD.

Referência: Processo nº 1250.01.0010266/2021-88 SEI nº 38319621
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO
DE BENS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 365/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

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

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

SEM ICMS

R$ R$

COM ICMS

R$ R$

Prazo de
Garantia  

Assistência  
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Técnica  

Prazo de
Entrega  

Marca e
modelo  

.

.

.

Prazo de Validade da Proposta:  

Local de Entrega  

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

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

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 02/12/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 09/12/2021, às 07:57, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 09/12/2021, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 38366992 e o código CRC 8754D0C4.
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Referência: Processo nº 1250.01.0010266/2021-88 SEI nº 38366992
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira - Belo Horizonte - CEP 30510-900
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.

PMMG/DTS/CSA-TIC LICITAÇÕES

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2021.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

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

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE

DECRETO ESTADUAL Nº  47.437, de 2018
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 5.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 2018.
Data e local.
______________________________
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Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV  do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição
Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 02/12/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 09/12/2021, às 07:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 09/12/2021, às 09:18, 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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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 38368299 e o código CRC 545199CC.

Referência: Processo nº 1250.01.0010266/2021-88 SEI nº 38368299
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira / Belo Horizonte - CEP 30510-900

Versão v.20.09.2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ANEXO IV- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ______/_______

 
Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, entidade de direito público, por
intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, ÓRGÃO GERENCIADOR deste Registro
de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual
nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de
2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos Estaduais nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 48.012 de 22 de julho de 2020; nº. 46.311, de
16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26
de junho de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; pelas Resoluções Conjuntas
SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho
2013; n.º 3458, de 22 de julho de 2003, com suas alterações posteriores; Resolução
SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93, de 28
novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições
estabelecidas pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
– PLANEJAMENTO N.º 365/2021 firmam a presente Ata de Registro de Preços,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: <inserir>
ENDEREÇO: <inserir>
CNPJ/MF: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>
 
BENEFICIÁRIO DO LOTE XXXX:  <inserir>
ENDEREÇO: <inserir>
CNPJ/MF: <inserir>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>
CPF/MF: <inserir>
 
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão
o Registro de Preços para Aquisições de Impressoras Multifuncionais Jato de
tinta colorida - Impressoras Multifuncional laser/Led monocromática e
Projetores multimídia, mediante contrato ou documento equivalente, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas
Gerais.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo
com os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO SIAD MARCA/

MODELO QUANTIDADE UNIDADE DE
FORNECIMENTO

PREÇO
UNITÁRIO

(SEM
ICMS)

PREÇO
UNITÁRIO

(COM
ICMS)

PREÇO
TOTAL
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14167&comp=&ano=2002&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=13994&comp=&ano=2001&aba=js_textoAtualizado#texto
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http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=44630&comp=&ano=2007&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=37924&comp=&ano=1996&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Fornecedores/2012/27-09-2012-resolucao-conjunta-seplag-e-sef-8-727-cagef-siad-mg-e-siare-mg-aproveitamento-de-dados-cadastrais.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QwR0X0R7zJEJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/242-2013%3Fdownload%3D2121:fixa-o-indice-de-precos-ao-consumidor-amplo-ipca-como-indice-padrao-para-reajuste-e-para-atualizacao-monetaria-das-caucoes-em-dinheiro-recebidas-como-garantia-contratual-nos-contratos-celebrados-por-orgao-ou-entidade-do-poder-executivo-dependente-de-recur+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/resolucoes/2014/rr4670_2014.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ouK92IzX98sJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/266-2014%3Fdownload%3D2413:resolucao-seplag-n-58-16-de-julho-de-2014+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.planejamento.mg.gov.br/legislacao/resolucoes/category/9-2009?start=90


         

         

         

         

2.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de vigência deste
instrumento.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO
PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a PMMG, através da CSA-TIC/PMMG.
3.2. Órgãos Participantes:

3.2.1. Não haverá órgãos participantes.
3.3. Órgãos Não Participantes:

3.3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta,
Autárquica e Fundacional do Estado de Minas Gerais, que não tenha participado
do certame licitatório, mediante consulta prévia para manifestação sobre a
possibilidade de adesão e autorização do órgão gerenciador, inclusive quanto ao
quantitativo, e submeter à anuência do fornecedor beneficiário, o qual deve optar
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas
com o órgão gerenciador e os órgãos participantes.
3.3.2. A Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de outros
entes federativos, poderão igualmente utilizar-se da Ata de Registro de Preços,
como órgão ou entidade não participante, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas no item 3.3.1 e
no Decreto Estadual nº 46.311,de 16 de setembro de 2013.
3.3.3. A adesão deverá ser devidamente justificada no processo
administrativo do órgão ou entidade não participante, pertinente à licitação,
demonstrando a vantagem econômica na adesão à Ata, mencionando ainda a
similitude de condições, tempestividade do prazo, suficiência das quantidades e
qualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013, e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.3.4. Cada adesão por outros órgãos/entidades de direito público não
poderá exceder ao quantitativo total registrado para cada item na Ata de Registro
de Preços, devendo o órgão gerenciador especificar o quantitativo que autoriza
adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.
3.3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente
do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.3.6. Ao órgão ou entidade não participante que aderir à presente ata e ao
órgão ou entidade partícipe competem, nos respectivos procedimentos
instaurados, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
todas as ocorrências ao órgão gerenciador, em especial acerca de eventual
recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas
na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, características
e origem dos bens licitados, bem como a recusa em aceitar a Autorização de
fornecimento ou documento equivalente para fornecimento ou prestação de
serviços.

3.4. As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão
ser remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos
participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços,
observada como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.
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3.4.1. Para o remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do
procedimento licitatório não será necessária autorização do beneficiário da Ata de
Registro de Preços.
3.4.2. O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo
inicialmente informado pelo órgão participante, com a sua anuência.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata.
5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS
5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos
bens registrados, conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do
art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada
a ordem de registro e classificação.

5.4. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e
justificar as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
5.5. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante
publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis
para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art.
15 do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
5.8. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1. O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo
administrativo específico, quando:

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.1.3. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002.

6.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.2.1. Por razões de interesse público;
6.2.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.
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6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da
licitação que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de
contrato; (b) emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de
compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16
de setembro de 2013.
7.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4. Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:

8.1.1. advertência por escrito;
8.1.2. multa de até:

8.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega
do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio
ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas ;
8.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

8.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
8.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

8.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa
à contratada, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

8.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração
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ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo
sancionatório.
8.7. As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas e publicadas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro
Geral de Fornecedores no Âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Poder  Executivo Estadual - CAGEF.
8.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

8.8.1. Retardarem a execução do objeto;
8.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

8.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
8.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
8.10. Os contratantes ou adjudicatários serão notificadas dos atos que forem
praticados nos processos de aplicação de penalidades sucessivamente por:
8.11. Endereço eletrônico dos representantes credenciados ou do
fornecedor cadastrado, com aviso de recebimento, conforme o art. 7°,
parágrafo 2°, do Decreto no 46.668/2014;
8.12. Os adjudicatários informam neste ato os endereços eletrônicos (e-mail)
para os quais devem ser enviadas as notificações de comunicação;

1. ______________;

2. _____________  ;

3. ______________;

4. ______________;

8.12.1. Enviadas as notificações para os endereços informados, as
empresas ficam obrigadas a declararem o seu recebimento, em resposta à
mensagem de notificação, no prazo máximo de dois dias úteis;

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

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

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

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

8.15. Por meio de ofício, entregue mediante recibo, que poderá ser
assinado pelo sócio-proprietário, representante legal ou funcionário do
contratado ou adjudicatário;
8.16. Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais
- DOMG -, caso o fornecedor se encontre em lugar ignorado ou
inacessível, depois de exauridas as possibilidades descritas nos incisos
anteriores.
9. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
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Referência e o edital de licitação.
9.2. Cabe à CSA-TIC/PMMG gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 46.311, de
16 de setembro de 2013.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de
Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
 
Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em
meio eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
 
Representante do Órgão/Entidade
 
Representante da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 02/12/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 09/12/2021, às 07:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 09/12/2021, às 09:18, 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 38369131 e o código CRC 4AB855E9.

Referência: Processo nº 1250.01.0010266/2021-88 SEI nº 38369131
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.08.2019.

AUTORIZAÇÃO

 
 

ANEXO V - MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

 
Autorização de Fornecimento: _______
 
Processo: _______ Procedimento de Contratação: _______
 
Órgão ou entidade: _______
            CNPJ:  _______
            Unidade de Compra: _______
Dados do empenho

Nº e ano
do
empenho

Data do
empenho

Unid.
Contábil/executora

Unid.
Orçamentária

Nº do
contrato ou
instrumento
equivalente

     

           
Elemento-Item de despesa: _______
Fornecedor:   CNPJ: _______
                        Razão Social: _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Telefones:      _______
Banco: Nº Banco _______ – Nome do Banco _______
Agência: _______                            
Conta Corrente: _______
Unidade de Pedido: _______
Endereço de Entrega: _______
Item de material: _______
Especificação: _______
Demais informações necessárias para contratação: _______
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Unid. aquisição /
fornecimento

Frequência
De
Entrega

Qtd.
Valor
unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

 
 

    

 
Valor Total da Autorização de Fornecimento:      R$ _______ (Valor total por extenso)
SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.
 
CONDIÇÕES GERAIS
As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:
Nome: _______
CNPJ:  _______                    
Telefones: _______ ou _______
Endereço: _______ (endereço completo)
 
Observações:
 
OBS.: DEVERÁ AINDA SER INFORMADO NO CORPO DA NOTA FISCAL:
- dados bancários para pagamento (conta, agência e banco);
- unidade Executora 1250070-CTS, nº e ano do Empenho;
- se Simples Nacional ou não;
- Valor do desconto de ICMS com o Decreto, se, Empresa do Estado de MG;
- nº de série dos itens adjudicados.
 
O edital está  disponível em:
<
https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/consultaPregoes.html>
 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: As especificações técnicas dos itens do registro de
preços  - planejamento 365/2021, estão no Anexo I - Termo de Referência.
 
O Terno de Referência - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - Planejamento -
365/2021 PREVÊ QUE:
 
 
 8.1 Prazo de Entrega:
8.1.1 Os prazos de entrega estão definidos no item "01 - Objeto", contados do dia
seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou
documento equivalente.
8.1.2 Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor
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do produto poderá solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área
demandante aceitar a solicitação, desde que não haja prejuízo no abastecimento da
rede.
8.2 Do Local e Horário de Entrega:
Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Amazonas, nº
6455, CSA-TIC fundos do 5º BPM, bairro Gameleira, Belo Horizonte, MG, CEP 30510-
900, no horário de 09h:00min as 12h:00min e de 13h:00min as 16h:30min de
segunda a sexta, exceto na quarta que será de 09h:00min as 12h:30min.

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 - A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
 14.1.1 advertência por escrito;
14.1.2 multa de até:
14.1.2.1  - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
14.1.2.2 - 20% (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o
prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;
14.1.2.3 - 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.
14.1.3 Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
14.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
14.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública; 
14.2 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5.
14.3 A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
14.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de
execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa
à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
14.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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14.5.1 Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos,
força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
14.6 A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração
ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo
sancionatório.
14.7 As sanções relacionadas nos itens 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
14.8 As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento
de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas
àqueles que:
14.8.1 Retardarem a execução do objeto;
14.8.2 Comportar-se de modo inidôneo;
14.8.2.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
14.8.3 Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
14.9 Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto
Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
14.10 Os contratantes ou adjudicatários serão notificadas dos atos que forem
praticados nos processos de aplicação de penalidades sucessivamente por: 
14.10.1 Endereço eletrônico dos representantes credenciados ou do
fornecedor cadastrado, com aviso de recebimento, conforme o art. 7°,
parágrafo 2°, do Decreto no 46.668/2014;
14.10.2 Os contratantes ou adjudicatários ficam obrigados a informar, nas
respectivas propostas comerciais, atas e, quando houver, nos contratos, os
endereços eletrônicos (e-mail) para os quais devem ser enviadas as notificações de
comunicação; 
14.10.3 Enviadas as notificações para os endereços informados, as empresas ficam
obrigadas a declararem o seu recebimento, em resposta à mensagem de notificação,
no prazo máximo de dois dias úteis;
14.11 Notificação expedida pelo SEI - Sistema Eletrônico Integrado, a qual
será enviada para o contratado ou adjudicatário cadastrado, para que
constitua sua assinatura eletrônica ao termo;
14.11.1 Após 05 (cinco) dias úteis de envio do termo de notificação, conforme
registro de movimentação processual do SEI, caso não tenha sido exarada a
assinatura mencionada no item 12.10 ou não tenha havido manifestação de
resposta, a empresa será considerada notificada para todos os efeitos decorrentes
da conclusão do procedimento de aplicação de penalidades;
14.12 Pelo correio, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento;
14.12.1 Será considerada válida a notificação enviada pelo correio, cujo recebimento
tenha sido efetuado por funcionário da pessoa física ou jurídica contratante;
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tenha sido efetuado por funcionário da pessoa física ou jurídica contratante;
14.13 Por meio de ofício, entregue mediante recibo, que poderá ser
assinado pelo sócio-proprietário, representante legal ou funcionário do
contratado ou adjudicatário;
14.14 Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais -
DOMG -, caso o fornecedor se encontre em lugar ignorado ou inacessível,
depois de exauridas as possibilidades descritas nos incisos anteriores.
 
 
 
Belo Horizonte, __________ de ___________________de _____________
 
 

_________________________________
Aprovação do Emitente

 
 

_________________________________
Assinatura do Fornecedor

 
 

Data: _______/_________/_________

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 02/12/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 09/12/2021, às 07:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 09/12/2021, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 38371708 e o código CRC 515C3C22.

Referência: Processo nº 1250.01.0010266/2021-88 SEI nº 38371708
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira / Belo Horizonte - CEP 30510-900

Versão v.08.09.2021
Processo nº 1250.01.0010266/2021-88

ANEXO VI

TERMO DE CONTRATO

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

                                                                                     

 

O Estado de Minas Gerais, por meio do Centro de Tecnologia em Sistemas, com sede
na Av. Amazonas, nº 6455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.510-900,
telefone: 31-2123 1018 ou 31 2123 1103, endereço de correio eletrônico: csa-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, com copia para csatic.pmmg@gmail.com, inscrito no
CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97 doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representado pelo -----------------------------------, inscrito no CPF sob o nº ------------
------------- e a empresa -----------------------------------, endereço de correio eletrônico ---
-----------------, inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ –sob o
número ----------------------------, com sede na -----------------------------------, neste ato
representada pelo Sr(a). --------------------------------------, inscrita no CPF nº ---------------
-------------------, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
365/2021, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto estadual nº
48.012/2020, e subsidiariamente pela nº 8.666/1993, com suas alterações
posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas
aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de [inserir objeto],
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para
Registro de Preços nº 365/2021 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora,
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
 

LOTE APÊNDICE
CÓDIGO
DO ITEM
NO SIAD

QUANTIDADE

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO

(OU
UNIDADE DE

MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA
DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA;
RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI;
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1  1566792 290  

VELOCIDADE IMPRESSÃO: 30 PPM
(IMPRESSÃO A PRETO); TAMANHO DE
IMPRESSÃO: A4 E CARTA; RESOLUÇÃO DO
FAX: CONFORME FABRICANTE; VELOCIDADE
DO FAX/MODEM: 33,6 KBPS; RESOLUÇÃO DO
SCANNER: 1200 X 600; PROFUNDIDADE DE
CORES: CONFORME FABRICANTE; ÁREA DE
DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM;
REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO COPIA: CONFORME
FABRICANTE; NUMERO DE COPIAS:
CONFORME FABRICANTE; INTERFACE: USB
2.0,ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIFI 802.11
B/G/N; MEMÓRIA: CONFORME FABRICANTE;
ALIMENTAÇÃO: BIVOLT;

2  1566792 10  

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA
DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA;
RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI;
VELOCIDADE IMPRESSÃO: 30 PPM
(IMPRESSÃO A PRETO); TAMANHO DE
IMPRESSÃO: A4 E CARTA; RESOLUÇÃO DO
FAX: CONFORME FABRICANTE; VELOCIDADE
DO FAX/MODEM: 33,6 KBPS; RESOLUÇÃO DO
SCANNER: 1200 X 600; PROFUNDIDADE DE
CORES: CONFORME FABRICANTE; ÁREA DE
DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM;
REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO COPIA: CONFORME
FABRICANTE; NUMERO DE COPIAS:
CONFORME FABRICANTE; INTERFACE: USB
2.0,ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIFI 802.11
B/G/N; MEMÓRIA: CONFORME FABRICANTE;
ALIMENTAÇÃO: BIVOLT;

3  1739883 500  

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA
DE IMPRESSÃO: LASER
MONOCROMÁTICA/LED; RESOLUÇÃO
IMPRESSÃO: 1200 X 600; VELOCIDADE
IMPRESSÃO: 40 PPM; TAMANHO DE
IMPRESSÃO: A4, CARTA E OFICIO;
RESOLUÇÃO DO FAX: NÃO APLICÁVEL;
VELOCIDADE DO FAX/MODEM: NÃO
APLICÁVEL; RESOLUÇÃO DO SCANNER: 600
X 600 DPI; PROFUNDIDADE DE CORES:
MÍNIMO 8 BITS; ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO:
MÍNIMA 210 X 297 MM;
REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO COPIA: 25% A 400%;
NUMERO DE COPIAS: MÍNIMAS DE 1 A 99
COPIAS; INTERFACE: ETHERNET 10/100 BASE
TX, USB 2.0; MEMÓRIA: 512 MB;
ALIMENTAÇÃO: 110/127V;

4  1566725 500  

IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSÃO:
LASER MONOCROMÁTICA/LED; RESOLUÇÃO:
1200 X 600; VELOCIDADE IMPRESSÃO: 40
PPM A4 OU CARTA; TAMANHO PAPEL: A4,
CARTA E OFICIO; INTERFACE DE CONEXÃO:
ETHERNET 10/100 BASE TX E USB 2.0;
BUFFER MEMÓRIA: 256 MB; ALIMENTAÇÃO:
110/127 VOLTS/60 HZ;

PROJETOR MULTIMÍDIA - ENTRADA: PARA
COMPUTADOR; COMPATIBILIDADE: COM
MICROCOMPUTADORES E VÍDEOS DIVERSOS
PADRÕES; ÁUDIO: MONOAURAL 2W X 1;
RESOLUÇÃO REAL: XGA; RESOLUÇÕES
SUPORTADAS (1) 1.024 X 768 PIXEL;
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5  1819623 600  

RESOLUÇÕES SUPORTADAS (2) 1.024 X 768
PIXEL; CORES PROJETÁVEIS:: ATE 1.07
BILHÃO DE CORES; TAXA DE CONTRASTE:
ATE 15.000:1; LUMINOSIDADE: CONFORME
FABRICANTE; TAMANHO IMAGEM: 22 A 350
(0,87M-10,34M); LÂMPADA DE PROJEÇÃO:
210 W UHE; TENSÃO: 100-240 VAC +/- 10,
50HZ/ 60HZ; ACESSÓRIOS: LÂMPADA
SUBSTITUIÇÃO COMPATÍVEL COM
EQUIPAMENTO; ACESSÓRIOS (1): FILTRO
SUBSTITUIÇÃO COMPATÍVEL COM
EQUIPAMENTO; ACESSÓRIOS (2): CABO
ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO,
MANUAL;

 
1.3. O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que não
obriga a execução total do contrato.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. Este contrato tem vigência por  12(doze) meses, a partir da publicação
de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor [estimado] do presente Termo de Contrato é de R$ [inserir
valor] ([inserir valor por extenso]).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de fornecimento de bens
efetivamente realizados.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:
   [inserir dotação]
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico,  a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de
12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

6.1.1. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. PRAZO PARA A  ENTREGA DOS OBJETOS :
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7.1.1. Os prazos de entrega serão de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da confirmação de recebimento na nota de empenho, a ser entregue
conforme descritos nos apêndices ao anexo I Termo de Referência;

7.2. DO LOCAL DA ENTREGA:
7.2.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Seção de
Suprimentos/Almoxarifado do CSA-TIC/PMMG, Avenida Amazonas, 6455,
Gameleira, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, entre 09hs às
16:30hs, exceto nas quartas-feiras quando deverá ser entregue entre
as 09h as 12:30hs.
7.2.2. Os demais órgãos participantes indicarão o local de entrega no
momento da contratação;

7.3. Os equipamentos que porventura forem adquiridos com
recursos oriundos de Convênio celebrado entre a Polícia Militar de Minas
Gerais e a SEGEN (Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública)/
Ministério da Justiça ou o ( MMFDH) Ministério da Mulher Família e Direitos
Humanos deverão ser entregues com etiqueta adesiva na qual conste o
número do convênio específico, seguindo o padrão gráfico estabelecido
pelo Governo Federal.
8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Representante/Comissão especialmente designado pela CONTRATANTE no Termo
de Designação de Gestor e Fiscal, na forma estabelecida pelo Termo de
Referência.

9. CLÁUSULA NONA - DO MODO DE FORNECIMENTO
9.1. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

9.1.1. Os produtos serão recebidos:
9.1.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação, oportunidade em
que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;
9.1.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 30 (trinta)  dias
corridos, contados a partir do recebimento provisório.
9.1.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor,
devendo ser providenciada a mão-de-obra necessária.
9.1.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Seção de
Suprimentos/Almoxarifado do CSA-TIC não exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou
disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente,
garantindo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º
8.078/90.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
10.1.  DA CONTRATADA:

10.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.
10.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
10.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
10.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes
da execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
10.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
10.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
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materiais.
10.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade
e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida
neste termo de referência.
10.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência.
10.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
10.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
10.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.
10.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do objeto;

10.2. Da Contratante: 
10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.
10.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
10.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.
10.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.
10.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
10.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
10.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
10.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
10.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
10.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

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

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

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

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou
coercitivas durante o procedimento licitatório.
11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser
encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denúncia à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça, para adoção das medidas
cabíveis.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

12.1.1. advertência por escrito;
12.1.2. multa de até:
12.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
12.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto,
ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é
destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;
12.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.
12.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
12.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
12.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

12.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5.
12.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
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consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

12.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
12.7. As sanções relacionadas nos itens 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
12.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

12.8.1. Retardarem a execução do objeto;
12.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
12.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
12.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

12.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do
Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
13.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
13.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade
de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS
14.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores sobre a
matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
14.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador,
nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel
de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei nº 13.709/2018.
14.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente
para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer
tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa autorização da
CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompatível com as finalidades
e prazos acordados.
14.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2
(dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas atividades,
relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
14.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os
dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos
reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
14.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador, para
a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
14.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes à Lei
nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
14.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes
aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a
presente contratação.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES
15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65
de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

15.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no Diário Oficial
Eletrônico Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais,
para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato, conforme art.
55, §2º da Lei nº 8.666/93.
[Em caso de contrato firmado com ente do Governo Federal alterar para “Justiça
Federal da subseção Judiciária de Belo Horizonte”].
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E por estarem ajustadas, firmam este instrumento assinado eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 02/12/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 09/12/2021, às 07:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 09/12/2021, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 38372282 e o código CRC 587BB2CA.

Referência: Processo nº 1250.01.0010266/2021-88 SEI nº 38372282
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Versão v.20.09.2020.

TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

PARA REGISTRO DE PREÇO

ANEXO VII - MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS
NÃO PARTICIPANTES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - PLANEJAMENTO N.º
365/2021

 

TERMO DE ADESÃO

Termo de Adesão que entre si celebram a [inserir órgão], POR
INTERMÉDIO da [inserir setor], na qualidade de Órgão
Gerenciador e o(a) _________________________________,
como Órgão Não-Participante, para fins de participação no
Registro de preços Nº 365/2021 para aquisição de [inserir
objeto], mediante contrato, para Órgãos e Entidades da
Administração Pública do Estado de Minas Gerais, conforme
especificações e condições previstas neste edital e seus
anexos.

Por este termo de Adesão, o(a)
___________________________, inscrito(a) no CNPJ sob o
n.° ________________, com sede na
________________________, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(a) ______________________________ concorda
com os termos do Registro de Preços n° XX/20XX promovido
pela [inserir órgão], POR INTERMÉDIO da [inserir setor] da ,
inscrita no CNPJ sob o n° [inserir CNPJ] neste ato
representada pela Sr(a). [inserir autoridade competente],
conforme previsto no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013, cuja descrição encontra-se na planilha a
seguir.

 

ITENS ADERIDOS

Sequência
Código
Item

Material
Descrição
do Item

Unidade
de

Aquisição
Local Periodicidade Quantidade Solicitada

1       

PADRÃO - Termo de Adesão RP de Bem PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 38382582         SEI 1250.01.0010266/2021-88 / pg. 62



 

Belo Horizonte,             de                               de       

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 02/12/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 09/12/2021, às 07:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 09/12/2021, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 38382582 e o código CRC 81B123B2.

Referência: Processo nº 1250.01.0010266/2021-88 SEI nº 38382582
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

                                                                                                                                                                           
  

Parecer nº 92/2021-Ass.Jur./DTS
 
Assunto:  Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 365/2021
(Planejamento nº 365/2021) -  Critério de Julgamento: Menor Preço. Modo
de disputa: Aberto e fechado. - SEI 1250.01.0010266/2021-88
 
1. DO ESCOPO DA ANÁLISE JURÍDICA
1.1. O escopo da presente manifestação jurídica é apoiar a autoridade
assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem
praticados ou já efetivados. 
1.2. E, sendo assim, impende registrar que o exame dos presentes autos
restringe-se aos aspectos jurídicos do Edital e seus anexos
(38316745, 38319621, 38366992, 38368299, 38369131, 38371708, 38372282 e 38382582),
excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica, financeira ou de conveniência e
oportunidade.
 
2. DA APROVAÇÃO 
Sob o aspecto formal, verifica-se que o presente procedimento está em
conformidade com as exigências da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à
espécie, razão pela qual aprovo a minuta de Edital e seus anexos, ficando a presente
aprovação condicionada à aposição de assinatura nos respectivos documentos.
      “Sub censura”.
 

Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Jurídica - DTS

 

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 02/12/2021, às 13:33, 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 38865451 e o código CRC 208A19A0.

Referência: Processo nº 1250.01.0010266/2021-88 SEI nº 38865451
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Presidência da República
S EC R E T A R I A - G E R A L

SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021 - UASG 110001

Nº Processo: 00059001296202143. Objeto: Aquisição de hidrômetros. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 06/12/2021 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço:
Palácio do Planalto Anexo Ii,ala a Sala 201 - Colit, Praça Dos Três Poderes - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/110001-5-00068-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021
às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

GUILHERME PAIVA SILVA
Pregoeiro/pr

(SIASGnet - 02/12/2021) 110001-00001-2021NE110001

IMPRENSA NACIONAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2021 - UASG 110245 - FUNIN

Nº Processo: 00034.004321/2018-23.
Inexigibilidade Nº 0/. Contratante: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC..
Contratado: 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Objeto: Prestação
de serviços de suporte técnico e atualização de produtos oracle para sistema operacional
linux, Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022.
Valor Total: R$ 912.597,72. Data de Assinatura: 01/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 03/12/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 110245 - FUNIN

Número do Contrato: 11/2020.
Nº Processo: 00034.000953/2019-07.
Pregão. Nº 9/2020. Contratante: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC..
Contratado: 24.921.066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Objeto: Tem
por objeto a repactuação dos valores contratuais, alteração do rat - risco ambiental do
trabalho, reequilíbrio econômico-financeiro dos preços contratuais e a prorrogação do
prazo de vigência até o dia 1º/12/2022.. Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 3.887.447,40. Data de Assinatura: 30/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/11/2021).

RESULTADO DE SORTEIO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2021

A Comissão de Coleta Seletiva Solidária torna público o resultado do sorteio
realizado no dia 03 de dezembro de 2021, para destinação dos resíduos recicláveis
gerados nas dependências da Imprensa Nacional: 1º sorteada - Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis Vencendo os Obstáculos - Vencendo Obstáculos - CNPJ Nº
27.993.314/0001-99; 2º sorteada - Cooperativa de Trabalho e de Material Reciclável e
de Educação Ambiental Nova Esperança -- COOPERNOES - CNPJ Nº 09.551.980/0001-95;
3º sorteada - Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis e
Resíduos Sólidos - RECICLO DF - CNPJ Nº 08.992.948/0001-82, 4º sorteada -
Cooperativa de Trabalho e Reciclagem Ambiental - CONSTRUIR - CNPJ Nº
12.211.445/0001-98. Foram sorteadas 04 (quatro) cooperativas, sendo qu e cada uma
realizará a coleta, nos termos definidos pelo Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de
2006, por um período consecutivo de 06 (seis) meses, quando outra associação ou
cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida ordem de sorteio, iniciando logo após
assinatura do Termo de Compromisso em Conjunto.

PEDRO FERREIRA DO PRADO FILHO
Presidente da Comissão para Coleta Seletiva Solidária

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO VICTOR NUNES LEAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 37/2021 - UASG 110156

Nº Processo: 00590000639202125 . Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de 01
(uma) assinatura da plataforma digital Fórum de Conhecimento Jurídico Módulo Fórum de
Direito , composta por periódicos das áreas de direito e gestão pública com acesso on-line,
multiusuário e ilimitado, com conteúdo atualizado de forma permanente e contínua. Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de
21º/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição, o serviço é comercializado de
forma exclusiva. Declaração de Inexigibilidade em 03/12/2021. ANDREA MARIA NOGUEIRA
CAJUEIRO ZANON. Coordenadora-geral de Ensino. Ratificação em 03/12/2021. DANILO
BARBOSA DE SANT ANNA. Diretor. Valor Global: R$ 355.952,00. CNPJ CONTRATADA :
41.769.803/0001-92 EDITORA FORUM LTDA.

(SIDEC - 03/12/2021) 110156-00001-2021NE000096

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2021 - UASG 110156

Nº Processo: 00590000637202136 . Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de 3
(três) assinaturas em plataforma digital composta por livros digitais, com acesso on-line,
simultâneo e permanente, que reúne ampla doutrina na área de Direito e Gestão Pública:
Biblioteca Digital Fórum de Livros - 9ª Série (2021/2022) e Coleção Digital Fórum Jacoby de
Direito Público. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei
nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição,fornecedor exclusivo.
Declaração de Inexigibilidade em 03/12/2021. ANDREA MARIA NOGUEIRA CAJUEIRO
ZANON. Coordenadora-geral de Ensino. Ratificação em 03/12/2021. DANILO BARBOSA DE
SANT ANNA. Diretor. Valor Global: R$ 113.880,00. CNPJ CONTRATADA : 41.769.803/0001-
92 EDITORA FORUM LTDA.

(SIDEC - 03/12/2021) 110156-00001-2021NE000096

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 110096

Nº Processo: 00587000850202105. Objeto: Aquisição com instalação de grupo
gerador automático a diesel, para atender às necessidades da Procuradoria da União em
Aracaju/SE. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/12/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00
às 17h00. Endereço: Avenida Herculano Bandeira, 716, Pina - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/110096-5-00015-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal e no Portal da AGU,
no endereço eletrônico, respectivamente: https://www.gov.br/compras/pt-br/ e
https://antigo.agu.gov.br/servico/licitacao .

SARAH LEANDRO VALENCA
Pregoeira

(SIASGnet - 03/12/2021) 110096-00001-2021NE000096

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2021 - UASG 110161

Nº Processo: 00404004060020219 . Objeto: Trata-se de contratação de treinamento na
modalidade presencial e Educação à Distância a serem ministrados por profissionais de
notória especialização,(Alta performance na Administração Pública; Professional Public
Coach Certification)conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto
Básico. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II e no ÷ 1º c/c
inciso VI do art.13 da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Capacitação de servidor.
Declaração de Inexigibilidade em 03/12/2021. NELEIDE ABILA. Diretora de Gestão de
Pessoas e Desenvolvimento Institucional. Ratificação em 03/12/2021. IEDA APARECIDA DE
MOURA CAGNI. Secretária-geral de Administração. Valor Global: R$ 3.340.143,00. CNPJ
CONTRATADA : 05.025.586/0001-62 ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI.

(SIDEC - 03/12/2021) 110161-00001-2021NE000096

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2021 - UASG 110102 - SAD/RJ/AGU

Número do Contrato: 11/2018.
Nº Processo: 00592.000188/2018-19.
Pregão. Nº 10/2018. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE
JANEIRO. Contratado: 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto:
O objeto do presente instrumento é prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 11/2018,
por 06 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 21/11/2021 a
20/05/2022, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 21/11/2021 a
20/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 185.958,24. Data de Assinatura:
19/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/11/2021).

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2021 - UASG 110097 - SAD/RS/AGU

Número do Contrato: 51/2009.
Nº Processo: 00407.008845/2008-36.
Dispensa. Nº 191/2009. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO NO RIO G. SUL.
Contratado: 13.080.938/0001-00 - PPX ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA .
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses e
incluir cláusula de teletrabalho. Fund. Legal: Lei 8.666/93 em sua atual redação e legislação
correlata. Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
284.409,60. Data de Assinatura: 25/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 25/11/2021).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 14/2021

A Pregoeira da Superintendência de Administração da Advocacia Geral da União
da 4ª Região torna publico o resultado da licitação, declarando vencedora a empresa
GMIESKI & SANTOS LTDA, com o valor global de R$ 446.018,69 (quatrocentos e quarenta
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GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO E EMPREENDIMENTOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° CO 83/2021-AGESUL/DLO

Processo N°: 57/007.774/2021
Objeto: Obra de infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica e drenagem de águas
pluviais no Complexo Aero Rancho - Parte 1, Em Campo Grande/MS. contrato de repasse
nº 902.494/2020/mdr/caixa. operação 107.19.35-55.
Vencedora: GTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Valor Total: R$ 6.692.071,93 (seis milhões seiscentos e noventa e dois mil e setenta e um
reais e noventa e três centavos)

Campo Grande - MS, 23 de Novembro de 2021.
DÉBORA DA SILVA PEREIRA

Diretora de Licitação de Obras AGESUL

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPANHIA DE SANEAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº CPLI.1120210262

Objeto: execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, dos serviços de
instalação de uma Estação de tratamento de esgoto, vazão média de 30 L/S, parte das
obras de Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de
Abaeté / MG. Dia: 04/01/2022 às 14:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro
Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais informações e o caderno de licitação poderão ser
obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link:
licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo numero da licitação), a partir do dia
06/12/2021.

LICITAÇÃO Nº CPLI.1120210255

Objeto: execução, com fornecimeto total de materiais e equipamentos, dos serviços de
instalação de uma Estação de tratamento de esgoto, vazão média de 15 L/S, no bairro de
Santo Antônio dos Campos (Ermida), parte das obras de Ampliação e Melhorias do Sistema
de Esgotamento Sanitário do Município de Divinópolis / MG. Dia: 04/01/2022 às 08:30
horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de
download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações e contratos/licitações,
pesquisar pelo numero da licitação), a partir do dia 06/12/2021.

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2021.
CARLOS EDUARDO TAVARES DE CASTRO

Diretor-Presidente da Empresa

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
EDITAL Nº 115/2021

Processo SEI nº: 2300.01.0240846/2021-71.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de

Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, torna público
que foi habilitada a licitante: IBIZA Construtora Ltda. e inabilitada a licitante: COSTA
Terraplanagem e Construtora Ltda., na licitação objeto do edital em epígrafe. A partir desta
publicação fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos e a
documentação estará à disposição dos interessados no Núcleo de Licitações para análise.

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2021.
ROBSON CARLINDO SANTANA PAES LOURES

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1279/2021

Processo Nº 3051002000137/2021 - SEI/MG Nº 3050.01.0001279/2021-38 - Objeto:
fertilizantes, conforme especificações e condições constantes do Edital. Abertura das
propostas e sessão de lances ocorrerão no dia 17/12/2021 com início às 09:00hs. Edital e
anexos encontram-se disponíveis no endereço Av. José Cândido da Silveira, 1647 - Bairro
União - Belo Horizonte - MG, gratuitamente através dos sites www.compras.mg.gov.br e
www.epamig.br. Informações complementares através dos telefones: (031)34895042 -
34895041.

SÉRGIO LUIZ DE FREITAS
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO

P M M G / DT S / C S A - T I C .
Atendendo a necessidades da Administração Pública o Pregão Eletrônico

01/2021, oriundo do Processo de Compra 1091562 00001/2021, que visa a aquisição de
materiais de Informática e Vídeo para a PMMG. Conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência, a Sessão de Lances está marcado para
ocorrer no dia 22/12/2021.

A abertura da sessão de lances será a partir das 09h da mesma data.
Informações fone (31) 2123-1018. Edital disponível em www.compras.mg.gov.br e
www.policiamilitar.gov.br.

Em 3 de dezembro de 2021.
SÍLVIO LUÍS TEIXEIRA MENDES

Chefe do Centro de Suprimentos e Aquisições de
Tecnologia da Informação e Comunicação

AVISO DE LICITAÇÃO

PMMG-CSA-TIC: Registro de preços, pregão eletrônico para Registro de Preços 1259999
365/2021. Objeto: aquisição de impressoras Multifuncionais Jato de tinta colorida -
Impressoras Multifuncional laser/ Led monocromática e Projetores multimídia.

As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site
www.compras.mg.gov.br, até o dia 20/12/2021, às 08h55. A abertura da seção de
lances será a partir das 09h.da mesma data. Informações fone (31) 2123-1018. Edital
disponível em www.compras.mg.gov.br e www.policiamilitar.gov.br.

Em 3 de dezembro de 2021
SÍLVIO LUÍS TEIXEIRA MENDES

Chefe do Centro de Suprimentos e Aquisições de
Tecnologia da Informação e Comunicação

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 56/2021

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO - PB. (RUA
BENTO VITÓRIO E RUA DESEMBARGADOR SIMEÃO CANANÉIA NO TRECHO QUE LIGA A
SEDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO AO DISTRITO DE CEPILHO).

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria GS nº 172/2021,
torna público e comunica aos interessados, que em sessão pública realizada às 09h09 do
dia 03 de dezembro de 2021, a licitação acima referenciada foi declarada DESERTA .

João Pessoa, 3 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE DINOÁ DUARTE GUERRA

Presidente da C.P.L

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 13/2021

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO EM
GURINHÉM/PB.

Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
e tendo em vista o conteúdo da proposta, referente à CONCORRÊNCIA Nº 013/2021,
homologo o processo licitatório, sendo seu objeto adjudicado em favor da empresa
COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA, CNPJ nº 08.560.898/0001-64 para a CONCLU S ÃO
DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO EM GURINHÉM/PB, no valor global de R$
44.561.018,96 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL,
DEZOITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). Processo nº 0441/2021.

João Pessoa, 3 de dezembro de 2021.
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES

Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.133/2021-SEAP/DECON

PROTOCOLO Nº 17.809.360-6
Comunicamos que o Secretário de Estado da Agricultura HOMOLOGOU no dia

02/12/2021, a aquisição de 26 Caminhões Caçamba Basculantes 6x4, para as metas do
Convênio 0843632/2021, firmado entre MAPA/CEF/SEAB.

E M P R ES A S :
Lote 01 - Florença Caminhões S/A., valor de R$ 3.238.340,00.
Lotes 02, 03 e 04 - Savana Comércio de Veículos Ltda., valor de R$

8.809.349,94.
O valor total homologado é de R$ 12.047.689,94.
Tudo de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº

15.608/07 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.150/2021-SEAP/DECON

PROTOCOLO Nº 17.809.533-1
Comunicamos que o Secretário de Estado da Agricultura HOMOLOGOU no dia

02/12/2021, a aquisição de 02 Motoniveladoras e 02 Retroescavadeiras, em atenção as
metas do Convênio 0843632/2018, firmado entre MAPA/CEF/SEAB.

E M P R ES A :
Lote 01 - XCMG Brasil Industrial Ltda., valor de R$ 1.500.000,00
Lote 02 - XCMG Brasil Industrial Ltda., valor de R$ 700.000,00
O valor total homologado é de R$ 2.200.000,00
Tudo de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº

15.608/07 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Curitiba, 2 de dezembro de 2021.
ELISETE JURASZEK SOURIENT

Presidente da CPL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 778.523/2012

PROTOCOLO Nº 15.346.397-2
12º Termo Aditivo ao Convênio 778523/2012, celebrado entre Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação e a Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão, agora Universidade Estadual do Paraná - Campus de Campo Mourão, referente à
obra de construção do Campus Semiurbano da Unespar - Campus de Campo Mourão.
Prazo de vigência: Prorroga-se o prazo de vigência contratual por 360 dias, tendo como
início a data de 01 de janeiro de 2022 e término no dia 26 de dezembro de 2022. Termo
Aditivo assinado em 30 de novembro de 2021.
Das partes: Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Convenente: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, hoje Universidade
Estadual do Paraná - Campus de Campo Mourão.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 6/2021

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA
PROCESSO nº 045/2021
AVISO RESULTADOS JULGAMENTOS DAS IMPUGNAÇÕES.

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS,
empresa pública estadual, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.448.933/0001-62, com sede
na Rodovia PE - 60, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca-PE, CEP 55.590-000, torna
público o julgamento realizado através da Comissão Permanente de Licitação-CPL ,
designada pela Portaria 051/2021, deste Chamamento Público nº 006/2021 (Processo de
Seleção Simplificada) - Processo nº 045/2021 CPL, que tem por objeto a escolha de
pessoas jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, nacionais ou
internacionais e posterior assinatura de Contrato de Transição para exploração de área
não operacional dentro da Poligonal do Porto Organizado, composto por Cais de
Múltiplos Usos-CMU, destinado à implantação de Terminal Público de Gás Natural
Liquefeito-GNL, através de navio indústria (FRSU) e espelho de água usado pelo FSRU,
nos termos dos arts. 46 e seguintes da Resolução Normativa ANTAQ nº 07/2016 e início
de operações até 120 dias após a assinatura do contrato.

A Comissão Permanente de Licitação-CPL, cientifica a todos os interessados,
para todos os fins e efeitos, inclusive os legais que procedeu às análises das
IMPUGNAÇÕES protocoladas pelas empresas: ARUANÃ ENERGIA S.A. ("ONCORP");
TERMOPERNAMBUCO S.A. ("TERMOPE"); e COMPASS GÁS E ENERGIA S.A., por meio de
sua afiliada, EDGE - EMPRESA DE GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. e que DECIDIU e JULGOU
a UNANIMIDADE de seus Membros o que se segue: a) recebê-las e conhecê-las face
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Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 ●4
FUNDAÇÃO HOSPITALAR

DE JANAÚBA/MG
Torna público, Proc. Licitatório nº
157/2021, Chamamento Público para
Credenciamento nº 003/2021 - Objeto
- Credenciamento para contratação
de empresas prestadoras de serviços
de consultas médicas especializadas
e cirurgias em geral na Fundação
Hospitalar de Janaúba, conforme
especificações constantes do edital,
documentação para habilitação a
partir de 08/12/2021, das 08:00hrs às
12:00hrs e de 14:00hrs às 17:00hrs,
junto a Fundação Hospitalar de
Janaúba, MG, com sede na Av.
Pedro Alvares Cabral, 140, bairro
Veredas, Janaúba/MG, CEP 39.440-
00 - Diretor: Neurisvaldo Teixeira dos
Santos, Tel. (38) 3821-1138, pelo
e-mail: licitacao@hrjanauba.com.br
ou www.hrjanauba.com.br.

21ª Vara Cível Desta Comarca de Belo Horizonte - Estado de
Minas Gerais - Edital de Citação - Prazo 20 dias. O Dr. Daniel
Cesar Boaventura, MM. Juiz de Direito da 21ª Vara Cível
desta comarca, em pleno exercício do cargo e na forma da lei,
etc, faz saber a todos quantos o presente edital de citação
conhecimento tiverem extraído dos autos da ação Cível
Procedimento COMUM, processo nº 6121805-
78.2015.8.13.0024, sendo autor: Eliomar Brito Miranda, CPF
927.000.555-00, e réu(s): A Casa e sua Construtora e
Incorporadora Ltda, CNPJ 06.867.396/0001-55. Atuando
como procurador(a) da parte autora, o/a Dr(a). Alexandre
Barros Tavares, OAB/MG 122676. Foi dado à causa o valor
de R$ 36.083,33 em 12/11/2015. O MM. Juiz de Direito,
determinou a expedição do presente edital, para o fim de citar
a ré, A Casa e sua Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ
06.867.396/0001-55, por estar o(s) interessado(s), ausente,
em lugar incerto e desconhecido, para que possa contestar,
no prazo legal de quinze dias. Não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor, constantes na inicial. E, para que se cumpra o que
preconiza a lei, determinou-se a expedição do presente edital,
que será publicado e afixado no local de costume e na forma
da lei. Fica a parte também advertida de que caso não
compareça será nomeado curador especial para promover
sua defesa. Dado e passado nesta cidade, 13/08/2021. Por
ordem do Exmo. Sr. Dr. Daniel Cesar Boaventura, MM. Juiz
de Direito da 21ª Vara Cível.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - A
FHEMIG torna público para conhecimento de
interessados a retificação da data do Pregão Eletrônico
de Processo Nº. 0500005 127/2021 em virtude de
pedido de impugnação. O objeto visa a aquisição de
Órteses e Próteses 2021/2022. O início da sessão de
lances do pregão ocorrerá no dia 21/12/2021 às 09:00h
pelo site: www.compras.mg.gov.br. Edital disponível
a partir do dia 09/12/2021, às 17:00h no site acima
citado.BH, 07.12.2021.

Abertura de prazo recursal; Concorrência
Pública 05/2021 Processo PA 205/2021-
Objeto:Registrodepreçopara futuraeeventual
contratação de empresa especializada em
serviços na área de engenharia para
recuperação e construção de passeios em
diversos logradouros do município. Declaro
ganhadora a empresa LICITAFORT
EMPREND. EMCONSTRUÇÃOCIVIL LTDA.
Fica abeto o prazo recursal. – Walison Luiz da
Silva–SecretáriodeObras

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

Abertura de Licitação: Pregão eletrônico
95/2021PA293/2021 -RPpara aquisição de
uniforme. Data: 05/01/2022 às 9:00 horas.
Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br.Avimar
deMeloBarcelos –PrefeitoMunicipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

RESULTADO – PE 147/2021 – PL245/2021 –
RP108/2021 – Vencedor: FVP Coelho. CNPJ:
26.294.192/0001-80. Itens: 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 e 17. Valor Total: R$47.666,00.
Vencedor : Gustavo Nicol ino . CNPJ:
26.551.165/0001-45. Item: 06. Valor Total:
R$13.849,00. Vencedor: IN-Dental Produtos
Odontológicos, Médicos e Hospitalares Ltda.
CNPJ: 07.788.510/0001-14. Itens: 01, 02 e 03.
Valor Total: R$205.070,50. Vencedor: Mega
Dental Importação, Exportação e Comércio de
Produtos Odontológicos Eireli. CNPJ:
25.341.162/0001-14.Itens: 05 e 18.ValorTotal:
R$3.410,00. Vencedor: Odontomed T/A Ltda.
CNPJ: 27.205.945/0001-04. Itens: 07 e 08.
Valor Total: R$70.396,00. Vencedor: TD & V
Comércio de Produtos Odontológicos e
HospitalaresLtda. CNPJ: 10.696.932/0001-74.
Item:04.ValorTotal:R$54.995,00.

PREFEITURA DE ITABIRITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG-CSA-TIC: Registro de preços, pregão eletrônico

para Registro de Preços 1259999 365/2021. Objeto:

aquisição de impressoras Multifuncionais Jato de tinta

colorida - Impressoras Multifuncional laser/Led

monocromática e Projetores multimídia. As propostas

comerciais deverão ser enviadas através do site

www.compras.mg.gov.br, até o dia 20/12/2021, às 08h55.

A abertura da seção de lances será a partir das 09h.da

mesma data. Informações fone (31) 2123-1018. Edital

disponível em www.compras.mg.gov.br e

www.policiamilitar.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG-CSA-TIC: Registro de preços, pregão eletrônico

para Registro de Preços 362/2021. Objeto: aquisição e

implantação de infraestrutura de radiocomunicação digital

na tecnologia P-25, faixa de frequência VHF, para

digitalização da rede de rádio do interior do Estado de Minas

Gerais. As propostas comerciais deverão ser enviadas

através do site www.compras.mg.gov.br, até o dia 23/12/

2021, às 08h55. A abertura da seção de lances será a partir

das 09h.da mesma data. Informações fone (31) 2123-1018.

Edital disponível em www.compras.mg.gov.br e

www.policiamilitar.gov.br

PREFEITURA DE SETE LAGOAS
AVISO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA N° 002/2021

O Núcleo de Licitações e Compras torna público aos interessados
que será realizado processo licitatório na modalidade Chamada
Pública nº 002/2021, cujo objeto é a aquisição de gêneros
alimentícios a ser adquirido da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos matriculados
nas escolas, creches e entidades conveniadas da Rede Pública
Municipal da cidade de Sete Lagoas/MG em conformidade com o
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.
O envelope referente aos documentos de habilitação e a solicitação
de credenciamento deverão ser protocolados impreterivelmente no
Núcleo de Licitações e Compras - Avenida Getúlio Vargas, 111, 2º
andar, Centro no período compreendido entre o dia 10/12/2021 até as
17:00min do dia 11/01/2022. A Sessão para abertura de envelopes e
julgamento às 09h00min do dia 12/01/2022. O edital estará à
disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Sete
Lagoas, através do endereço eletrônico: www.setelagoas.mg.gov.br.
Informações (31) 3779-3700. Aparecida Maria Duarte Barbosa –
Presidente daComissãoPermanente de Licitação.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AVISO DE RESULTADO FINAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

ACPL torna público o Resultado Final do Processo Licitatório:Tomada de
Preços 007/2021 - Contratação de empresa especializada no serviço de
impermeabilização das lajes de cobertura do 11º andar, da casa de
máquinas dos elevadores e do lago do jardim, localizado em frente ao
edifício, com aplicação de impermeabilizante com poliuretano em toda a
superfície das lajes e nas juntas de dilatação desses locais. Vencedor:
REVEST – Revestimentos e Impermeabilizações Ltda. - CNPJ:
19.468.933/0001-36 - Preço: R$ 330.247,54. LUCIO FERNANDO
BORGESPresidentedoCREA-MG

GRANDE LEILÃO 08/12
(Quarta-Feira)

10h
Visitação: 07/12
a partir das 8h30
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palaciodosleiloes.com.br
Informações: (31) 3360-8180 / 8181 / 8182 / 8183 / 8184
Local: Palácio dos Leilões - Rodovia BR 262, km 375 - Juatuba/MG

IZABELLA FERREIRA - JUCEMG 996
LEILOEIRA:

LEILÃO
ONLINE E
PRESENCIAL

VEÍCULOS NO
ESTADO EM QUE
SE ENCONTRAM

FIORINO H68
GOL H07
KA 862
ONIX D01
MOBI LIKE I30
VOYAGE I77
ONIX C68
ARGO J81
ARGO H87
GOL G36
CRONOS H60
SPIN 751
SAVEIRO B43
KA 447

ONIX A23
ONIX H81
ARGO G48
KA 783
ARGO C20
GOL D17
KA F14
UNO B56
RENEGADE F28
GOL C33
ONIX J14
RENEGADE 316
GOL H35
SANDERO C59

PRISMA 755
TRACKER J58
STRADA B28
ONIX J93
RENEGADE F68
S10 C20
SPIN C74
SANDERO 082
SANDERO 944
TRACKER G08
ARGO 925
RENEGADE J10
MOBI LIKE F81

KA J93
ONIX I02
TRACKER C79
STRADA 363
KA E67
GOL F72
KA 417
SPIN 161
FIORINO E29
FIORINO B89
KA G86
RENEGADE D10
2008 D11

UNO C60
UNO 062
UNO 476
UNO 354
UNO 290
MASTER C96
ONIX 602
FIORINO 900
SAVEIRO E46
VOYAGE I90
TRACKER C17
KWID E63
FRONTIER 173

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA/MG
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021. O Município de Igaratinga/MG torna
pública a Abertura do Processo Licitatório nº 125/2021 - Tomada de Preço
nº 15/2021. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de
serviços de recapeamento asfáltico da Rua Jasmim e parte da Rua Girassol,
no Bairro Novo Progresso no Município de Igaratinga/MG, para atender ao
Convênio nº 1301001014/2021, junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Mobilidade - SEINFRA. Abertura: Dia 23/12/2021, às 08h00. Dotações
Orçamentárias: 06.01.15.451.0051.1.051.4.4.90.51.00.00.00.00 FICHA 239,
06.01.15.451.0051.1.051.4.4.90.51.00.00.00.00 FICHA 240 - Secretaria de
Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. O Edital encontra-se
no site: www.igaratinga.mg.gov.br. Mais informações pelo telefone: (37)
3246-1134. Igaratinga, 07 de dezembro de 2021. Letícia Gomes Lara - PCL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG
Aviso Edital de Licitação nº 117/2021

Pregão Eletrônico
Será realizado no dia 21/12/2021, às 09h00min, cujo Objeto é Promover
Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de
equipamentos e suprimentos em atendimento à demanda das unidades de
ensino próprias e conveniadas e Secretaria Municipal de Educação, conforme
quantidades, especificações, obrigações e demais condições expressas
neste Edital e seus anexos. Edital e anexos no site: www.sabara.mg.gov.br.

Sabará, 07 de dezembro de 2021
(a) Hélio César Rodrigues de Resende

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
O CEFET-MG, situado àAvenidaAmazonas, 5.253, Bairro Nova Suíça, Belo Horizonte
- MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna público o Edital
de Chamamento Público Nº 02/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do
Programa Nacional deAlimentação Escolar - PNAE, durante o período de 2021/2022.
A sessão pública ocorrerá em 27 de dezembro de 2021, às 10 horas, no CEFET-
MG, Campus Nova Suíça. Este edital poderá ser retirado gratuitamente através do
endereço: slog.cefetmg.br/licitacoes

Fernanda Isoni de Paiva - Coordenadora de Logística.

GRANDE LEILÃO

Informações: 31 3360.8180 / 8181 / 8182 / 8183 / 8184 - Local: Palácio dos Leilões - Rodovia BR 262, km 375 - Juatuba/MG - palaciodosleiloes.com.br

COMITENTES:

SOMPO, GOL
PLUS, UNIDAS,
LOCALIZA, BANCO
PAN, BANCO ITAÚ,
BV FINANCEIRA,
BANCO
VOLKSWAGEN,
BANCOHONDA,
MAPFRE SQG,
BANCODOBRASIL,
BANCOCNHE
BANCOBMG
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ROGÉRIO LOPES FERREIRA
JUCEMG 394

LEILOEIRO OFICIAL:

LEILÃO
ONLINE E
PRESENCIAL

08/12-10h
(Quarta-Feira)
Visitação: 07/12
a partir das 8h30

207 572
208 798
208 854
408 611
13-180 877
19-320 774
24-250 448
24-250 661
25-420 C02
25-420 077
31 330 6X4 994
31 330 6X4 043
AGILE 389
ALTINO 829
AMAROK 976
AMAROK J91
ARGO C20
ARGO G48
ARGO E76
ARGO J81
ARGO H87
ARGO 925
ASTRA F99
AZERA 721
BIZ 110I 628
BOXER C70
C3PICASSO D41
C4 292
CB 300R 252
CELTA 538
CG H28
CG 502
CG C24
CG 527
CG H25
CG 515

CG G36
CG160 C96
CG 160 G04
CG 160 D11
CG 160 291
CG 160 361
CG 160 H44
CG 160 329
CG 160 453
CG 160 D05
CG 160 888
CG 160 072
CG 160 A94
CG 160 B11
CG 160 G27
CIVIC 256
CIVIC 313
COBALT 917
COROLLA 241
COROLLA 010
COROLLA 636
CORSA 986
CORSA 015
CRONOS H60
CROSSFOX 363
CRUZE 839
CRUZE 977
CRUZE F28
DAILY 755
DISCOVERY A77
DOBLO I26
DUCATO
MULTI A76
DUSTER 653
ECOSPORT 685
ECOSPORT 921

EN YES 181
ETIOS 035
FAZER G25
FIESTA D54
FIESTA H82
FIORINO B89
FIORINO F82
FIORINO H68
FIORINO E29
FIT 255
FOCUS 767
FOX H14
FUSION G07
FUSION 447
GF 079
GF 216
GL500 B15
GOL 512
GOL I47
GOL J59
GOL G36
GOL 740
GOL H07
GOL C33
GOL D17
GOL I70
GOL 520
GOL 475
GOL E48
GOL A50
GOL H35
GOL 679
GOL 585
GOL 279
GOL E80
GOL F72

GOL 219
GOL 944
GOL 654
GRAN
VITARA C76
GRAND
SIENA B70

HB20 G64
HB20 238
HB20 F15
JIMNY A10
KA C47
KA 447
KA F14
KA J93
KA 862
KA 503
KA 783
KA 351
KA 417
KA 515
KA 520
KA E67
KICKSSLCVT H09
L1316 E76
LOGAN 541
LOGAN 627
MEGANE 498
MOBI LIKE F81
MOBI LIKE I30
NXR 160 091
NXR 160 990
ONIX C68
ONIX H81
ONIX 798
ONIX J14

ONIX D01
ONIX J93
ONIX J25
ONIX A23
ONIX I02
OPALA I38
PAJERO 100
PALIO 240
PALIO 543
PALIO 145
PALIO 075
PALIO H84
PALIO I42
PALIO 986
PALIO G36
PALIO
WEEKEND 396
PARATI 739
PCX B83
PCX 223
PCX 690
POLO D00
POP J81
POP H47
POP 110 A65
POP 110 958
POP 110 E42
POP 110 C55
POP 110 992
POP 110 C61
PRISMA A39
PRISMA I74
PRISMA H40
PRISMA 755
PUNTO 056
PUNTO 460

PUNTO A21
Q3 C26
QQ C02
RENEGADE J10
RENEGADE 316
RENEGADE F68
RENEGADE F28
RIVA 250
S10 C20
SANDERO C59
SANDERO 944
SANDERO 082
SANDERO 182
SANDERO 754
SAVEIRO B43
SCENIC 816
SENTRA E64
SH 150I B23
SIENA 642
SIENA F01
SIENA 705
SPIN C74
SPIN A19
SPIN 161
SPIN 751
STRADA B28
STRADA 363
STRADA
WORKING H66
T CROSS E42
T CROSS D95
TIIDA 075
TRACKER J58
TRACKER C79
TRACKER G08
TUCSON J86

UNO G42
UNO 223
UNO 675
UNO B56
UNO 326
UNO 697
VARIANT 849
VECTRA 994
VERSA C27
VIRTUS G74
VOYAGE 639
VOYAGE 745
VOYAGE I77
XRE 190 887
XTZ C19
YBR 150 G18
YBR 150 H90
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