
ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Administração de Pessoal - Licitação

Versão v.30.11.2020.
Processo SEI nº 1250.01.0002352/2022-72

EDITAL DE LICITAÇÃO
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1250133 000003/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 1250133 000003/2022

Fornecimento de Bens com entrega IMEDIATA
Critério de Julgamento: menor preço
Modo de disputa: Aberto e fechado

 
 

Licitação exclusiva para ME, EPP e equiparados para os benefícios do Decreto
Estadual nº 47.437/2018 e Lei Complementar nº 123/2006.

 
Objeto: Aquisição de materiais de escritório sob a forma de entrega integral,
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Edital e seus
anexos.
 
EDITAL

1. PREÂMBULO
2. DO OBJETO
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO

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

10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11. DOS RECURSOS
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14. DA CONTRATAÇÃO
15. DA SUBCONTRATAÇÃO
16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
17. DO PAGAMENTO
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PADRÃO - Edital Pregão de Bem PMMG/DRH/CAP-LICITAÇÃO 44156177         SEI 1250.01.0002352/2022-72 / pg. 1



19. DISPOSIÇÕES GERAIS

 
ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO
DE BENS
ANEXO DE EDITAL III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO DE EDITAL V - DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
 
1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais,
representada pelo Centro de Administração de Pessoal (CAP), torna pública a
realização de licitação na modalidade  pregão eletrônico do tipo menor preço, no
modo de disputa aberto e fechado, em sessão pública, por meio do
site www.compras.mg.gov.br, visando a aquisição de material de escritório, 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 .
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, pelas Resoluções 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.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro 2º Sgt PM Daniel Henrique de
Paula e Silva, designado por meio do Boletim Interno Especial nº 03 de
29/03/2022 – CAP/DRH e Equipe de Apoio constituída pelos seguintes
servidores:  Sub Ten PM  Admilson Borges de Souza, 3º Sgt PM Marcio Luiz
Aguiar Almada e 3º Sgt PM Joao Carlos Augusto De Freitas.

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro
indicado no item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro 1º Ten
PM José Antônio Santos e suplentes na Equipe de Apoio o 1º Sgt Jairo
Antônio Ricardo e 3º Sgt PM Wilson Helbert de Castro da Silva, designados
por meio do Boletim Interno Especial nº 03 de 29/03/2022 – CAP/DRH.
1.1.2. A sessão de pregão terá início no dia 28 de abril de 2022, às
09:00 horas.
1.1.3. 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.

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

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de
escritório, 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 -
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Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

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

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail cap-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, observado o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar ao Centro de Administração de Pessoal da
PMMG a indisponibilidade do sistema.

3.2. 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”).

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

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

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

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

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.

4.1.1. A participação nos lotes I e II 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;

4.1.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá
ser observado o disposto no item 5.6 deste edital.
4.1.1.2. 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.
4.1.1.3. 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.

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

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

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;
4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar coma

PADRÃO - Edital Pregão de Bem PMMG/DRH/CAP-LICITAÇÃO 44156177         SEI 1250.01.0002352/2022-72 / pg. 4



Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9°
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.8. Empresas reunidas em consórcio.

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

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

4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que,
para fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que
trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo
15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui
restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a
formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais
requisitos de habilitação, conforme determina o inciso XIII do art. 9º da
Lei Estadual nº 14.167/2002.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira à Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3
que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual
nº.47.437, de 2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de
6 de julho de 2016, deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do
seu credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no
Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento
anterior ao cadastramento da proposta comercial.

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

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

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

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

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

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

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

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio
no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº 123/2006.
6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo
deste Edital e seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da
sessão.

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

7.1.1. Valor unitário e total do item;
7.1.2. Marca;
7.1.3. Modelo;
7.1.4. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial
contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.5. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.

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

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

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

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

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.

8.1.1. Ocorrendo alguma das hipóteses do inciso II do §1º do art. 14
do Decreto Estadual nº 47.437/18, neste procedimento licitatório, será
designada nova data para a realização da sessão com previsão de que a
licitação será aberta a todos os licitantes.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

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

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

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

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

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo 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. 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.
8.8. 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.
8.9. 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.

8.9.1. 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.

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

8.10.1. 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.

8.11. 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.
8.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
8.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
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licitantes para a recepção dos lances.
8.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
8.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.17. Do empate ficto

8.17.1. 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.
8.17.2. 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.

8.17.2.1. 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.
8.17.2.2. 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.
8.17.2.3. 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.

8.18. Do empate real
8.18.1. 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.
8.18.2. 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:

8.18.2.1. no país;
8.18.2.2. por empresas brasileiras;
8.18.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
8.18.2.4. 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.

8.18.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
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8.19. 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.

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

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

8.21.1. O critério de julgamento será o de menor preço, apurado de
acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.21.2. 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.

8.21.2.1. 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.
8.21.2.2. 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.

8.21.2.2.1. 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.

8.21.3. 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;
8.21.4. 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;
8.21.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de 2 horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.21.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.
8.21.5.2. 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,
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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.

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

8.21.7.1. 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.

8.21.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.

9. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
9.1. Haverá apresentação de amostras no presente certame, conforme
previsto no Anexo I - Termo de Referência.
9.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas,
sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, puder ser verificada
apenas pela análise física e material do produto, o pregoeiro exigirá que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local e nas condições previstas no Termo de Referência.
9.3. Por meio do Portal de Compras, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
9.4. Os resultados das avaliações serão divulgados, conforme disposto
no Termo de Referência.
9.5. Serão avaliados aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade,
segundo especificado objetivamente no Termo de Referência.
9.6. No caso de não entregar a amostra no prazo, sem justificativa aceita
pelo pregoeiro, ou estando a mesma fora das especificações previstas neste
edital, a proposta do licitante será recusada.
9.7. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o
pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da amostra, observada a ordem de
classificação, e, assim, sucessivamente,até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.
9.8. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão
tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
9.9. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues poderão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias,
após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a
ressarcimento, salvo quando a devolução não seja possível em função da
inutilização da amostra durante os testes, dada a natureza da amostra.

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

a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
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b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
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 eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

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

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

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

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

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 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 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
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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.
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
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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.

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1. 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:

10.10.1.1. 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;

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

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

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

10.11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
10.11.1. 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.

10.11.1.1. 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.

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

10.11.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a
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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.

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

10.11.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,
todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.11.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.11.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome
da matriz;
10.11.3.4. 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.

10.11.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
às punições legais cabíveis.
10.11.5. 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.

10.11.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
10.11.5.2. 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 10 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,
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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 cap-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote), observado o
prazo previsto no item 11.1.

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

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

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

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

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV -
Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.1.1. 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.
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14.1.1.1. 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 -
SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar
em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail cap-licitacao@pmmg.mg.gov.br.
14.1.1.3. 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.

14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições
de habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.
14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no
momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.

14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, o licitante deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art.
48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
Compras - http://www.compras.mg.gov.br/.
14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.

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

16. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
16.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o
presente certame.

17.  DO PAGAMENTO
17.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do
Estado de Minas Gerais, 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 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a
efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
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17.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo  digital da NF-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-
e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional
daNF-e.
17.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo gestor.
17.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
17.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa  exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.

17.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
17.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

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

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

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31
de janeiro de 2002.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
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proporcionalidade.
18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3 a 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no CAGEF.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

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

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

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

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase
do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com
o Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6. A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de suas
entregas por procedimentos e critérios definidos no Anexo V - Avaliação de
fornecedores.

19.6.1. Os órgãos e entidades contratantes pertencentes ao Poder
Executivo Estadual, dependentes de recursos do Tesouro Estadual, deverão
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observar o disposto na Resolução SEPLAG nº 13, de 2014.
19.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.8. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
19.9. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Caroline Helena Miranda Sales
Fortunato, Servidor(a) Público (a), em 08/04/2022, às 13:04, 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 Edicimar Ribeiro de Sales,
Capitão, em 08/04/2022, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson de Oliveira Carmo,
Tenente Coronel PM, em 08/04/2022, às 18:34, 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 44156177 e o código CRC 994A5590.

Referência: Processo nº 1250.01.0002352/2022-72 SEI nº 44156177

PADRÃO - Edital Pregão de Bem PMMG/DRH/CAP-LICITAÇÃO 44156177         SEI 1250.01.0002352/2022-72 / pg. 21

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


ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Almoxarifado do CAP

Versão v.20.09.2020.
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO DO
PROCESSO DE

COMPRAS

NÚMERO DA
UNIDADE DE
COMPRAS

17/03/2022 CAP/PMMG 1250133
00003/2022  1250133

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA OU
DIRETORIA

Nome: 1250133 - CAP/PMMG

E-mail: cap-almoxarifado@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato: 3071-2355

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL

 

 
1. OBJETO:

 
O presente Termo de Referência tem por objeto o Pregão para aquisição de Materiais
para Escritório, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências
e quantidades estabelecidas neste documento.

LOTE I - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

ORDEM

CÓD.
DO

ITEM
NO

SIAD

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

1 1687492 1 – Un 30

BORRACHA DE APAGAR -  TIPO: ESCOLAR;
COR: BRANCA; MATERIA-PRIMA: LATEX
NATURAL; APLICACAO: LAPIS E LAPISEIRA;
FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES (C X
L X E): APROXIMADAMENTE:45 MM X 25 MM
X 10 MM; CAPA: SEM CAPA; NORMA
APLICAVEL: CERTIFICACAO COMPULSORIA
DO INMETRO VIGENTE;

2 1153943 CAIXA 4,00
UNIDADE 2 BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS -

MEDIDAS: 38MM X 50MM;

3 1698877 1 – Un 50

CAIXA ARQUIVO MORTO -  MATERIA-PRIMA:
PAPELAO RECICLADO; GRAMATURA:
MINIMA 400 G/M2; DIMENSOES (C X L X A):
MINIMAS 415 MM X 190 MM X 305 MM; COR:
PARDA; CARACTERISTICAS GERAIS:
DESMONTAVEL, COM IMPRESSAO E VISOR;

4 1687514 1 – Un 150

CAIXA ARQUIVO MORTO -  MATERIA-PRIMA:
POLIPROPILENO CORRUGADO;
GRAMATURA: MINIMA 400 G/M2;
DIMENSOES (C X L X A): MINIMAS 340 MM X
135 MM X 240 MM; COR: CONFORME
SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE;
CARACTERISTICAS GERAIS:
DESMONTAVEL, COM IMPRESSAO E VISOR;

5 233900 1 – Un 10
CAIXA PARA CORRESPONDENCIA -
MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: DUAS
DIVISOES SOBREPOSTAS;

6 1709054 1 – Un 200

CAIXA ARQUIVO MORTO - MATERIA-PRIMA:
POLIPROPILENO CORRUGADO;
GRAMATURA: MINIMA 330 G/M2;
DIMENSOES (C X L X A): 400 MM X 185 MM X
305 MM; COR: CONFORME SOLICITADO
PELO ORGAO/ENTIDADE;
CARACTERISTICAS GERAIS:
DESMONTAVEL, COM IMPRESSAO E VISOR;

7 1087410 1 – Un 20

CALCULADORA - TIPO: DE MESA; NUMERO
DE DIGITOS: 12 DIGITOS; VISOR: FIXO SEM
INCLINACAO REGULAVEL; ALIMENTACAO:
DUPLA: SOLAR E BATERIA;

8 144517 CAIXA 12
UNIDADE 5 CANETA MARCA TEXTO  - COR AMARELA 

9 1686917 FRASCO 48 COLA BRANCA - FRASCO 90 G

10 967548 CAIXA 250
UNIDADE 2 ENVELOPE CORRESPONDENCIA/CARTA -

BRANCO; 115MM X 227MM 

11 1687425 CAIXA 100
UNIDADE 8 ENVELOPE SACO - PAPEL KRAFT; 229 MM

X 324 MM; (TAMANHO A4)

12 970450 1 - Un 25

EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-
PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS
APROXIMADAS: MEDINDO
APROXIMADAMENTE 15CM; 

13 789860 1 – Un 15

FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM -
MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO;
DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO:
ADERENCIA EM UMA FACE,
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TRANSPARENTE;

14 57517 1 - Un 20
FITA ADESIVA USO ESCRITÓRIO -
 12MM X 65M - TRANSPARENTE (TIPO
DUREX) 

15 966983 PACOT 100
GRAMAS 15 GOMINHA - LATEX; 18; AMARELA 

16 1693603 1 – Un 10 GRAMPEADOR DE MESA - ALICATE; 20
FOLHAS 75 G/M2; 24/6, 26 /6;

17 1024701 1 - Un 10 MARCADOR PERMANENTE -
 CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO

18 1079670 1-Um 25 PINCEL ATOMICO - COR: PRETA

19 205770 CAIXA 12
UNIDADE 2 PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR:

VERMELHO
20 82716 1 - Un 10 TESOURA - AÇO INOX, MEDINDO 13CM

21 85642  FRASCO 42
MILILITRO 5 TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO:

BASE DE OLEO; COR: PRETA;

22 867039 CAIXA 12
UNIDADE 2

UMEDECEDOR DE DEDOS - TIPO:
CREMOSO, NAO GLICERINADO, ATOXICO;
BASE: POTE PLASTICO COM TAMPA;

 
 

LOTE II - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

ORDEM

CÓD.
DO

ITEM
NO

SIAD

UNIDADE
DE

AQUISIÇÃO
QUANT. DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO

ITEM DE MATERIAL - CATMAS:

1 1012746 PACOTE 100
UNIDADES 100

LACRE DE SEGURANCA - MATERIA-PRIMA: NYLON; TIPO:
ESPINHA DE PEIXE; COR: AZUL; NUMERACAO: COM
NUMERACAO SEQUENCIAL; PERSONALIZACAO: SEM
PERSONALIZACAO;

O PRODUTO DEVERA TER DIMENSAO DA TIRA DENTADA COM
COMPRIMENTO DE 186MM E ESPESSURA  DA MESMA  DE 2MM.,
O COMPRIMENTO TOTAL  DO PRODUTO DEVERA SER DE 245MM.,
COM LARGURA MAXIMA DE 19,80MM, DEVERA SER
EMPACOTADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 

 
1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1.1. Conforme descrição do item CATMAS acima e complementares
contidas no Portal de Compras de MG.

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.2.1. Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados em
embalagens apropriadas.
1.2.2. O Licitante vencedor deverá apresentar, ao final, uma planilha com o
valor unitário e total de cada item.

2. DOS LOTES: 
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

2.1.1. Os itens foram agrupados em 2 (dois) lotes, por se tratarem de
especificidade e linha de fornecimento diferentes, visando evitar prejuízos à
Administração Pública em decorrência da evidente perda da economia de escala.

2.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

2.2.1. A participação será Exclusiva a ME e EPP, haja vista o valor total
estimado do item de contratação ser menor ou igual a R$80.000,00, conforme
dispõe o Decreto 47.437/2018.

 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. O Centro de Administração de Pessoal (CAP) da Polícia Militar de Minas
Gerais (PMMG) é responsável pelo apoio a outras Unidades nas matérias pertinentes
à administração de pessoal, material e finanças, ressalvado os casos previstos de
execução concentrada de despesas, conforme disposto no Plano de Aplicação dos
Recursos Orçamentários para o Exercício de 2021 – (PARO/2021).
3.2. A aquisição de materiais de escritório é imprescindível para suprir as
necessidades atuais de reposição do estoque da Seção de Almoxarifado do CAP,
responsável pelo fornecimento às Unidades Apoiadas.
3.3. Para mensurar o quantitativo a ser adquirido, nos termos do art. 15, §7º,
inciso II da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, foram utilizadas planilhas de
demandas encaminhadas pelas Unidades demandantes.
 
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. A futura contratação será realizada através da modalidade licitatória
Pregão, tipo menor preço, por versar sobre aquisição de bens comuns de uso
rotineiro e com especificação facilmente reconhecida pelo mercado.
 
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 fornecer os serviços de forma
independente.
 
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. 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.

6.1.1. Caso o cálculo do percentual apresente número menor do que 1 ou
fração, o número obtido deverá ser arredondado para cima.
6.1.2. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o
somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto
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da licitação.
6.1.3. 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;
6.1.4. Os atestados deverão conter:

6.1.4.1. Nome empresarial, dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax);
6.1.4.2. Local e data de emissão;
6.1.4.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável
pela veracidade das informações;
6.1.4.4. Período da execução da atividade.

6.2. Os documentos exigidos para qualificação técnica específica poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser
autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da
análise dos documentos de habilitação;
6.3. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame
nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal
de prova;
6.4. 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;
6.5. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter,
de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor;
6.6. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser
emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz.
 
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. As propostas comerciais iniciais inseridas no Portal de Compras antes da
realização da sessão de pregão deverão mencionar explicitamente:

7.1.1. O preço unitário e global para cada item;
7.1.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

7.2. As propostas comerciais finais após declaração do fornecedor
classificado em primeiro lugar deverão mencionar explicitamente:

7.2.1. O preço unitário e global para cada item;
7.2.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;
7.2.3. Descrição detalhada do produto, especialmente relativo à:
especificação técnica, composição, dimensões e aspectos de segurança e
utilização;
7.2.4. Nome do fabricante;
7.2.5. Número de unidades por embalagem.

8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 
8.1. Da amostra:

8.1.1. Será exigido o envio de amostras/protótipos para item 1 do lote II
(dois).
8.1.2. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor
preço) deverá apresentar amostra do produto ofertado em até 5 (cinco) dias
úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro.
8.1.3. As amostras/protótipos deverão ser entregues  no seguinte
endereço: Almoxarifado do Centro de Administração de Pessoal da PMMG,
localizado na Rua da Bahia, n. 2115, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP:
30.160-012, no horário de 08h30min às 11h30min e de 13h00min às 16:h30min,
de segunda a sexta-feira, exceto às quartas-feiras, que será de 08h30min às
12h00min, sob pena de desclassificação.
8.1.4. A data e local onde serão realizados os procedimentos de avaliação
técnica das amostras serão informados no chat da seção de licitação, durante a
realização do pregão eletrônico, de forma a permitir o acompanhamento das
avaliações por todos os participantes do certame.
8.1.5. Deverão ser entregues devidamente identificadas com o do nome da
empresa, número do processo na embalagem original de comercialização e
rótulo de acordo com a legislação vigente.
8.1.6. As amostras aprovadas poderão ser restituídas após o término da
licitação mediante solicitação do licitante, ou então deduzidas do montante a ser
entregue.
8.1.7. Os procedimentos de avaliação técnica das amostras serão
realizados pela equipe técnica do Almoxarifado,  responsável pela elaboração do
Termo de Referência.
8.1.8. Para realização da avaliação técnica, os licitantes deverão fornecer 01
(uma) ou mais unidades de amostra do item.
8.1.9. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra
rejeitada ou não a entregar no prazo estabelecido.
8.1.10. A entrega das amostras é de inteira responsabilidade do licitante, não
podendo a Administração Pública responder por quaisquer extravios ou fatos de
terceiros.
8.1.11. Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo
licitante e as especificações técnicas do item ao qual a amostra corresponde,
bem como às características gerais e mandatórias do objeto desta licitação.
8.1.12. Serão aprovadas as amostras que atenderem totalmente às
especificações técnicas e características gerais e mandatórias do objeto desta
licitação.
8.1.13. Caso haja REPROVAÇÃO do produto apresentado como amostra

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Bem PMMG/DRH/CAP/ALMOX 43603070         SEI 1250.01.0002352/2022-72 / pg. 24



Caso haja REPROVAÇÃO do produto apresentado como amostra
pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço), o
licitante provisoriamente classificado em segundo lugar será
imediatamente convocado para apresentação de amostra do produto ofertado,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação do
pregoeiro, e assim sucessivamente, até que seja selecionado produto com
amostra aprovada.
8.1.14. O direito de interpor recurso e exercitar o contraditório e a ampla
defesa frente ao laudo ou parecer que concluir pela desconformidade da amostra
ao objeto da licitação será assegurado, devendo ser realizado no momento da
fase recursal.
8.1.15. Poderão ser agregados à análise, para efeito de orientação técnica,
classificação ou desclassificação, indicadores da experiência anterior no uso do
produto pelo ÓRGÃO/ENTIDADE, bem como informações junto a outros órgãos
públicos ou privados que já tenham usado o produto, além da análise de
prospecto ou catálogo do material.
8.1.16. Os Pareceres da área técnica, contendo o resultado da avaliação
técnica das amostras, serão divulgados a todos os licitantes no chat do pregão,
bem como no quadro de avisos do Portal de Compras, no prazo de até
02 (dois) dias úteis após o recebimento das amostras.
8.1.17. Serão avaliados os critérios objetivos das amostras de acordo com
as especificações exigidas no item 1.1 (Especificação do Objeto).

 

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. Prazo de Entrega:
9.1.1. O prazo para entrega dos materiais não poderá ultrapassar a 10 (dez)
dias úteis, contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho,
Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
9.1.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o
fornecedor 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.
9.2. Do Local e Horário de Entrega:
9.2.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Almoxarifado
do Centro de Administração de Pessoal - CAP da PMMG, situado na Rua da Bahia,
2115, bairro Lourdes, Belo Horizonte – MG, de segunda a sexta no horário de
09h00min (nove horas) às 17h00min (dezessete horas), exceto na quarta-feira em
que o horário será de 09h00min (nove horas) às 13h00min (treze horas).
9.3. Condições de recebimento:
9.3.1. Os produtos serão recebidos:
9.3.1.1. 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;
9.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 30 (trinta) dias úteis,
contados a partir do recebimento provisório.
9.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo
ser providenciada a mão-de-obra necessária.
9.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela PMMG 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.
9.4. Cronograma físico-financeiro:
9.4.1. 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. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do Licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o Termo de Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2. O Contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
11.3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
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.

12.1.1. Será designado o servidor Chefe do Almoxarifado do Centro de
Administração de Pessoal da PMMG, que será o responsável pelo
acompanhamento do Contrato quanto aos aspectos administrativos, tratando de
questões relativas ao planejamento da contratação, aspectos econômicos,
prorrogações, além de promover as medidas necessárias à fiel execução das
condições previstas no ato convocatório e no Contrato, sendo também o
responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições contratuais, tendo
por parâmetro os resultados previstos, visando à qualidade da prestação;
12.1.2. A forma como se dará a substituição do Fiscal de contrato em caso
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de férias, licenças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada
função, será regulado por meio de ato administrativo próprio, a ser assinado pelo
Ordenador de Despesas do CAP.

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

12.5.1. 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, aprovado pela Lei Orçamentária Anual 2022: 

13.1.1. 1251 6 122 705 2500 0001 3390 30 05 0 10 1.                  

 

14. DAS GARANTIAS:
14.1. Garantia financeira da execução:

14.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto.
14.2. Garantia do produto: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

14.2.1. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos duráveis) a partir
da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garantia
complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.
14.2.2. Os materiais terão garantia de doze meses contra defeitos de
fabricação, contados à partir da data de recebimento pela CPARM do CAP.

 
15. DA SUBCONTRATAÇÃO:
15.1. É vedada a 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 recusar materiais que não
estejam 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 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. 
16.1.13. Entregar os materiais no local determinado e de acordo com o prazo
estabelecido no Contrato e Termo de Referência, contados a partir do recebimento
da nota de empenho.
16.1.14. Fornecer, com a entrega dos materiais, toda documentação fiscal e
técnica.
16.1.15. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do
objeto a si adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no
local de destino.
16.1.16. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
contratante.
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16.1.17. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execução do Contrato.
16.1.18. Responsabilizar-se pela substituição gratuita durante o período de
garantia dos materiais objeto do Contrato, fornecidas com vícios ou defeitos, desde
que não sejam decorrentes de desgaste natural ou uso indevido.
16.1.19. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
16.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do Contrato.
16.1.21. 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.

 
16.2. Da Contratante: 
16.2.1. Acompanhar e fiscalizar  a execução do objeto, 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 acomodação dos materiais, no ato do
recebimento.
16.2.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com o definido no Contrato, Termo de Referência e sua
proposta.
16.2.12. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificadas na execução do Contrato,
concedendo-lhe prazo para que as regularize sob pena de serem-lhe aplicadas
sanções legais e contratualmente previstas.
16.2.13. Promover o recebimento provisório e o definitivo do objeto na forma e
prazos fixados.
16.2.14. Fiscalizar a execução do Contrato, por meio do Fiscal previamente
designado, observando o fiel cumprimento das exigências constantes do Termo de
Referência e do Contrato, o que não exclui nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
16.2.15. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições e irregularidades no curso da execução do Contrato, fixando prazo
para a sua correção.
16.2.16. Pagar à contratada o valor resultante dos materiais adquiridos, no prazo
e condições estabelecidas.

 
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, 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:
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 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 ;
17.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.
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;
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
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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.
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.

 

Responsável
RÔMULO RODRIGUES DE MENDONÇA, 2º TEN PM
NR 134.667-5
 

Documento assinado eletronicamente por Rômulo Rodrigues de Mendonça,
2º Tenente, em 22/03/2022, às 23:21, 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 43603070 e o código CRC 32C33309.

Referência: Processo nº 1250.01.0002352/2022-72 SEI nº 43603070
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Administração de Pessoal - Licitação

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO
DE BENS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº__________/2022
(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  

Identidade do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE      01
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  
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Marca e
modelo  

VALOR GLOBAL COM ICMS:

VALOR GLOBAL SEM ICMS:

Prazo de entrega do Material: 

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.

Dados bancários:
Banco: _________________ Agência: _______________________   
 Conta:______________________
Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por Caroline Helena Miranda Sales
Fortunato, Servidor(a) Público (a), em 08/04/2022, às 13:05, 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 Edicimar Ribeiro de Sales,
Capitão, em 08/04/2022, às 13:14, 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 Wanderson de Oliveira Carmo,
Tenente Coronel PM, em 08/04/2022, às 18:35, 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 44129013 e o código CRC 760B00E4.
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Referência: Processo nº 1250.01.0002352/2022-72 SEI nº 44129013
Rua da Bahia, 2115  - Bairro Funcionários - Belo Horizonte - CEP 30160-012
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Centro de Administração de Pessoal - Licitação

Versão v.20.09.2020.

PMMG/DRH/CAP-LICITAÇÃO

Belo Horizonte, 29 de março de 2022.

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 Caroline Helena Miranda Sales
Fortunato, Servidor(a) Público (a), em 08/04/2022, às 13:05, 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 Edicimar Ribeiro de Sales,
Capitão, em 08/04/2022, às 13:14, 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 Wanderson de Oliveira Carmo,
Tenente Coronel PM, em 08/04/2022, às 18:35, 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 44278354 e o código CRC 591EF16F.

Referência: Processo nº 1250.01.0002352/2022-72 SEI nº 44278354
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Rua da Bahia, 2115  - Bairro Funcionários / Belo Horizonte - CEP 30160-012

Versão v.08.09.2021.

 

Processo nº 1250.01.0002352/2022-72

ANEXO IV

TERMO DE CONTRATO
 

Contrato Nº         , DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS
GERAIS/CENTRO DE
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL E A EMPRESA
[INSERIR NOME DA
EMPRESA], NA FORMA
ABAIXO:

                                                                                     

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS/CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, com sede na Rua da Bahia, n.
2115, bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.160-012, telefone: 31-2123-
2389, Fax: 31-2123-2605, endereço de correio eletrônico: cap-
licitacao@pmmg.mg.gov.br; inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado
pelo ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG
nº ___________________ e inscrita 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). ___________________ , portador(a) da Carteira de Identidade
RG nº ___________________ , expedida pela ___________________ , e CPF
nº ___________________ , doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. _____/2022, que será regido pela Lei
Federal 10.520/2002,  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 neste Termo Contratual.
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Materiais para
Escritório, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão
nº _____/2022 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram
este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE
FORNECIMENTO QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
ANUAL
(R$)

1      

2      

3      

...      

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. Este Contrato tem vigência por 12 meses , a partir da publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente 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.
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s) abaixo especificadas, e daquelas que vierem a
substituí-las:
4.1.1. 1251 06 122 705 2500 0001 3390 30 05 0 10 1.           
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 prazo para pagamento e demais condições a ele referentes
encontram-se no Edital.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas
no Termo de Referência.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será efetuada pelo Chefe do
Almoxarifado do Centro de Administração de Pessoal da PMMG, na forma
estabelecida no Termo de Referência.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO MODO DE FORNECIMENTO
8.1. O modo de fornecimento dos bens a serem entregues pela
CONTRATADA são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital.
 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
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9.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
10.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
10.2. 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:
10.2.1. “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;
10.2.2. “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;
10.2.3. “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;
10.2.4. “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;
10.2.5. “prática obstrutiva” significa:
10.2.5.1. 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
10.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do
contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.
10.3. 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.
10.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser
encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas
cabíveis.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, 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:
11.1.1. advertência por escrito;
11.1.2. multa de até:
11.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
11.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento após ultrapassado
o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com
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vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;
11.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.
11.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
11.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual,
nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
11.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5.
11.3. A multa será descontada da garantia do Contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e o exercício da
ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de
1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
11.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
11.7. As sanções relacionadas nos itens 11.1.3, 11.1.4 e 11.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
11.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
11.8.1. Retardarem a execução do objeto;
11.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
11.8.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
11.8.4. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
11.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do
Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
12. CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
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art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão contratual será precedido de relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.
12.5. 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.
12.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
12.7. 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.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES
13.1. 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.
13.2. 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.
13.3. 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.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.
14.1. 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.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. A publicação do extrato do presente Contrato, no órgão oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais,
para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
 
E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor.
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CONTRATANTE:      
 
CONTRATADA:      

Documento assinado eletronicamente por Caroline Helena Miranda Sales
Fortunato, Servidor(a) Público (a), em 08/04/2022, às 13:05, 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 Edicimar Ribeiro de Sales,
Capitão, em 08/04/2022, às 13:14, 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 Wanderson de Oliveira Carmo,
Tenente Coronel PM, em 08/04/2022, às 18:35, 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 44152758 e o código CRC B6E2745F.

Referência: Processo nº 1250.01.0002352/2022-72 SEI nº 44152758
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Centro de Administração de Pessoal - Licitação

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO V - AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
 

1. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
A CONTRATADA estará sujeita à avaliação de seu desempenho na execução do objeto
quanto aos critérios de prazo, quantidade, qualidade e documentação, nos termos da
Resolução SEPLAG nº 13/2014.
1.1. Critério Prazo
O critério Prazo avalia o cumprimento das datas previamente definidas na
autorização de fornecimento e respectivos agendamentos para a entrega do(s)
objeto(s) e possui a pontuação assim distribuída, de acordo com o desempenho da
CONTRATADA:

a) 30 (trinta) pontos, se a entrega for realizada na data agendada e conforme
prazo previsto na autorização de fornecimento;
b) 28 (vinte e oito) pontos, se a entrega for realizada em desacordo com a data
agendada, mas ainda conforme prazo previsto na autorização de fornecimento;
c) 22 (vinte e dois) pontos, se a entrega for realizada com atraso de até 15
(quinze) dias, contados a partir do término do prazo previsto na autorização de
fornecimento;
d) 10 (dez) pontos, se a entrega for realizada com atraso de 16 (dezesseis) a 30
(trinta) dias, contados a partir do término do prazo previsto na autorização de
fornecimento; ou
e) 0 (zero) ponto, se a entrega for realizada com atraso superior a 30 (trinta)
dias, contados a partir do término do prazo previsto na autorização de
fornecimento.

I- Na hipótese de reagendamento da data da entrega por solicitação da
CONTRATADA, esta será pontuada com a totalidade dos pontos, caso o
reagendamento ocorra antes da data anteriormente agendada e a entrega seja
realizada:

a) conforme nova data agendada; e
b) dentro do prazo limite previsto na autorização de fornecimento.

II - Na hipótese do não cumprimento da data agendada e/ou o prazo limite previsto
na autorização de fornecimento, por caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA
poderá apresentar justificativa para o atraso na entrega, que será analisada pelo
responsável pelo recebimento, podendo ser aceita ou não.
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III - Na hipótese de a justificativa mencionada no inciso anterior ser aceita pelo
responsável pelo recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos
pontos.
IV – O reagendamento da entrega após o prazo máximo de entrega definido na
autorização de fornecimento não afasta a sujeição da CONTRATADA à aplicação de
multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções
estabelecidas na Lei e neste instrumento.
V – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE
reduzirá a termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções.
1.2. Critério Quantidade
O critério Quantidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente
à quantidade definida na autorização de fornecimento e possui a pontuação assim
distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 30 (trinta) pontos, se a quantidade recebida for igual à quantidade solicitada;
b) 28 (vinte e oito) pontos, se a quantidade recebida for maior que a quantidade
solicitada;
c) 22 (vinte e dois) pontos, se a quantidade recebida for maior ou igual a 75%
(setenta e cinco por cento) e menor que 100% (cem por cento) da quantidade
solicitada;
d) 10 (dez) pontos, se a quantidade recebida for maior ou igual a 50% (cinquenta
por cento) e menor que 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade
solicitada; ou
e) 0 (zero) ponto, se a quantidade recebida for inferior a 50% (cinquenta por
cento) da quantidade solicitada.

I – A CONTRATADA é obrigada a entregar o quantitativo total solicitado, devendo ser
aceito quantitativo menor apenas em hipóteses excepcionais, devidamente
justificadas e em função do atendimento ao interesse público.
II – A aceitação de quantitativo menor que o estabelecido em autorização de
fornecimento não afasta a sujeição da CONTRATADA à aplicação de sanções
estabelecidas na Lei e neste instrumento.
III – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre o
quantitativo de materiais entregues e a quantidade estabelecida na Autorização de
Fornecimento (AF), essa será registrada em eventual entrega posterior, referente à
mesma autorização de fornecimento, na qual o fornecedor terá prejuízo em sua nota.
IV - Na hipótese do não cumprimento do quantitativo previsto na autorização de
fornecimento, por caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá apresentar
justificativa para o atraso na entrega, que será analisada pelo responsável pelo
recebimento, podendo ser aceita ou não.
V - Na hipótese de a justificativa mencionada no inciso anterior ser aceita pelo
responsável pelo recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos
pontos.
1.3. Critério Qualidade
O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente às
exigências de especificação técnica, e possui a pontuação assim distribuída de
acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 30 (trinta) pontos, se a qualidade for aprovada;
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b) 22,5 (vinte e dois vírgula cinco) pontos, se a qualidade for aprovada com
ressalva de baixa criticidade; ou
c) 10 (dez) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta criticidade.
d) 0 (zero) pontos, se houver desconformidade total entre os materiais
recebidos e a especificação técnica exigida.

I - As ressalvas referidas nas alíneas “b” e “c” deste subitem 1.3 não deverão
comprometer a qualidade exigida nem a utilidade do material.
II – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os
materiais recebidos e a especificação técnica exigida, esta será registrada em
eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.
III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero)
nesse critério.
O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente às
exigências de especificação técnica e embalagem de material, aos quais serão
atribuídas pontos de acordo com o desempenho da CONTRATADA.
I – O subcritério “Embalagem” avalia as condições da embalagem do material e possui
a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 10 (dez) pontos, se a embalagem for aprovada; ou
b) 5 (cinco) pontos, se a embalagem for aprovada com ressalva.

II – Se houver recusa do recebimento em virtude de embalagem inadequada do
material, esta será registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma
autorização de fornecimento.
III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no
subcritério “Embalagem”.
IV - O subcritério “Especificação técnica” avalia a conformidade entre os materiais
recebidos e a especificação técnica exigida, possui a pontuação assim distribuída de
acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 20 (vinte) pontos, se a qualidade for aprovada;
b) 15 (quinze) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de baixa
criticidade; ou
c) 6,6 (seis vírgula seis) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta
criticidade.

V – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os
materiais recebidos e a especificação técnica exigida, esta será registrada em
eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.
VI – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no
subcritério “Especificação técnica”.
VII – A ressalva referida na alínea “b” do inciso I e nas alíneas “b” e “c” do inciso IV
deste subitem 1.3 não deverão comprometer a qualidade exigida nem a utilidade do
material.
1.4. Critério Documentação
O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s)
relativamente à regularidade da Nota Fiscal, e possui a pontuação assim distribuída de
acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 10 (dez) pontos, se a Nota Fiscal tiver a sua validade atestada;
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b) 0 (zero) ponto, se a Nota Fiscal apresentar irregularidade(s) que impeçam o
ateste de sua validade.

I - Para atestar a validade da Nota Fiscal, deverá ser verificada a conformidade dos
seguintes itens:

a) Dados do órgão/entidade que realizou a compra;
b) Valores unitários e totais;
c) Descrição do produto em conformidade com o item de material solicitado e
com o material entregue;
d) Quantidade constante na nota em conformidade com a quantidade solicitada;
e) Inexistência de rasuras; e
f) Outros elementos solicitados pelo órgão ou entidade no instrumento
convocatório.

O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s)
relativamente à regularidade da Nota Fiscal e dos documentos adicionais
apresentados, aos quais serão atribuídas pontos de acordo com o desempenho da
CONTRATADA.
I - O subcritério “Nota Fiscal” avalia a regularidade da Nota Fiscal e possui a
pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 5 (cinco) pontos, se a Nota Fiscal tiver a sua validade atestada;
b) 0 (zero) ponto, se a Nota Fiscal apresentar irregularidade(s) que impeça(m) o
ateste de sua validade.

II - Para atestar a validade da Nota Fiscal, deverá ser verificada a conformidade dos
seguintes itens:

a) Dados do órgão/entidade que realizou a compra;
b) Valores unitários e totais;
c) Descrição do produto em conformidade com o item de material solicitado e
com o material entregue;
d) Quantidade constante na nota em conformidade com a quantidade solicitada;
e) Inexistência de rasuras; e
f) Outros elementos solicitados pelo órgão ou entidade no instrumento
convocatório.

III - O subcritério “Documentos Adicionais” avalia a regularidade e conformidade dos
documentos específicos relativos ao material(is) entregue(s) com a legislação
aplicável e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da
CONTRATADA:

a) 5 (cinco) pontos, se a documentação adicional estiver em conformidade com a
legislação aplicável ao objeto; ou
b) 0 (zero) ponto, se a documentação adicional apresentar inconformidades.

2. DO INDICADOR DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
Os registros de desempenho da CONTRATADA conforme os critérios do item 1 deste
Anexo, serão a base para o cálculo do seu respectivo indicador de desempenho.
I - O indicador de desempenho da CONTRATADA poderá ser apresentado nas
seguintes formas:
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a) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Entrega (IDF-E): será calculado
para um determinado item da autorização de fornecimento, a partir da soma das
pontuações atribuídas em cada critério de avaliação;
b) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Autorização de Fornecimento
(IDF-AF): será calculado a partir da média aritmética simples dos IDF-E, no âmbito
de uma mesma autorização de fornecimento;
c) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C): será
calculado a partir da média aritmética simples dos IDF-AF, no âmbito desta
contratação.

3. DAS AÇÕES QUE PODERÃO SER TOMADAS EM RELAÇÃO AO
DESEMPENHO DA CONTRATADA
     I - Conforme resultado obtido no Indicador de Desempenho do Fornecedor por
Contratação (IDF-C), a CONTRATADA obterá os seguintes conceitos:

a) “A”, se o seu aproveitamento for maior que 90% (noventa por cento);
b) “B”, se o seu aproveitamento for maior que 70% (setenta por cento) e menor
ou igual a 90% (noventa por cento); ou
c) “C”, se o seu aproveitamento for menor ou igual a 70% (setenta por cento).

II - A CONTRATANTE poderá adotar as seguintes ações, conforme o conceito obtido
pela CONTRATADA no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação
(IDF-C), nos termos do inciso anterior:

a) Conceito “A”: avaliar a possibilidade de gerar atestado de capacidade técnica;
b) Conceito “B”: notificar a CONTRATADA para correção da(s) falta(s) e/ou
realizar reuniões com a CONTRATADA para analisar as causas do baixo
desempenho, bem como solicitar que a CONTRATADA elabore proposta de plano
de ação corretivo para validação da CONTRATANTE; e
c) Conceito “C”: além das medidas previstas no conceito “B”, avaliar a
possibilidade de abertura de processo administrativo punitivo para aplicação das
sanções dispostas nos anexos do Edital.

III - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “b” do inciso
anterior caso a CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa
por cento) em 1 (uma) avaliação referente ao índice de desempenho do fornecedor
por entrega (IDF-E).
IV - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “c” do inciso II
deste item 3 caso a CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90%
(noventa por cento) em 2 (duas) avaliações, consecutivas ou não, referentes ao
índice de desempenho do fornecedor por entrega (IDF-E).
V - O disposto neste Anexo não exclui a notificação ou a aplicação de sanções
administrativas à CONTRATADA nas hipóteses previstas na Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Estadual nº 13.994/2001, Lei Estadual n°
14.167/2002 e Decreto Estadual nº 45.902/2012, bem como as dispostas nos
anexos do Edital.

Documento assinado eletronicamente por Caroline Helena Miranda Sales
Fortunato, Servidor(a) Público (a), em 08/04/2022, às 13:06, 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 Edicimar Ribeiro de Sales,
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Capitão, em 08/04/2022, às 13:14, 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 Wanderson de Oliveira Carmo,
Tenente Coronel PM, em 08/04/2022, às 18:37, 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 44279486 e o código CRC 769D87E4.

Referência: Processo nº 1250.01.0002352/2022-72 SEI nº 44279486
Rua da Bahia, 2115  - Bairro Funcionários - Belo Horizonte - CEP 30160-012
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Minas Gerais  diário do executivo sábado, 09 de abril de 2022 – 29 
ATO N.º 592/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica 
de Passos, VANESSA OLIVEIRA SILVA PEREIRA, MASP n.° 
13859855, classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 
15/2022, vaga 29, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2022 .
ATo N .º 593/2022 rETIFICA o ato n .º 555/2022, publicado em 
08/04/2022, de Altera Carga Horária, referente à professora ErIKA 
BArroSo DAuANNY, Masp nº 1236317-2, da unidade Acadêmica 
de Ibirité, onde se lê: no período de 04/04/2022 à 31/12/2022, leia-se: a 
contar de 07/04/2022 até 31/12/2022 .
ATo N .º 594/2022 rETIFICA o ato n .º 563/2022, publicado em 
08/04/2022, de Convocação, referente ao professor LuIZ oTAvIo 
MORAS, da Unidade Acadêmica de Passos, onde se lê: LUIZ OTAVIO 
MorAS, leia-se: LuIZ oTAvIo MorAS FILHo .
ATO N.º 595/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Divinópolis, SUELEN DE CASTRO, MASP n.° 14312318, classificada 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 11/2022, vaga 91, com a 
carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 31/12/2022 .
ATo Nº 596/2022 ALTErA A CArGA HorárIA, no ato de 
convocação nº 377/2022 para a função de Professor de Educação 
Superior, Nível Iv, Grau A, de rICHArDSoN NICoLA PoNToNE, 
Masp n .º 14151583, nos termos do artigo 85 do Estatuto da universidade 
do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto nº 43 .352 de 15 
de novembro de 2013, da Unidade Acadêmica de Divinópolis, de 30 
(trinta) para 40 (quarenta) horas aulas semanais, a contar da data da 
publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 597/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, GLILCIANE MORCELI, MASP n.° 14808745, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, vaga 01, com a 
carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 31/12/2022 .
ATO N.º 598/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, GLILCIANE MORCELI, MASP n.° 14808745, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, vaga 13, com a 
carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 31/12/2022 .
ATO N.º 599/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Divinópolis, ELAINE KENDALL SANTANA SILVA, MASP n.° 
07612484, classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 
11/2022, vaga 02, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 600/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de 
Educação Superior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de Passos, 
MATHEUS FERREIRA JUCA, MASP n.° 14964928, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, vaga 34, com a 
carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 18/08/2022 .
ATO N.º 601/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, TANIA MARIA DELFRARO CARMO, MASP n.° 13860861, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, 
vaga 01, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data 
da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 602/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, TANIA MARIA DELFRARO CARMO, MASP n.° 13860861, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, 
vaga 07, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data 
da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 603/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Divinópolis, LETÍCIA SILVA GABRIEL, MASP n.° 14606255, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 11/2022, 
vaga 34, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data 
da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 604/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de 
Educação Superior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de Abaeté, 
LEONARDO GOMES DA CUNHA, classificado no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado nº 09/2022, vaga 02, com a carga horária de 30 
horas aulas semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 605/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Abaeté, FREDERICO CORDEIRO MARTINS, MASP n.° 14450084, 
classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 09/2022, 
vaga 01, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data 
da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 606/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, IZABELA ASSAD VASCONCELOS, MASP n.° 14759880, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, 
vaga 32, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data 
da publicação até 18/08/2022 .
ATO N.º 607/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, IZABELA ASSAD VASCONCELOS, MASP n.° 14759880, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, 
vaga 33, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data 
da publicação até 18/08/2022 .
ATO N.º 608/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, GABRIELA SABBADINI ANDRADE, MASP n.° 14911408, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, 
vaga 37, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data 
da publicação até 18/08/2022 .
ATo Nº 609/2022 ALTErA A CArGA HorárIA, no ato de 
convocação nº 518/2022 para a função de Professor de Educação 
Superior, Nível vI, Grau A, de ADrIANA SEvEro roDrIGuES, 
Masp n .º 14621106, nos termos do artigo 85 do Estatuto da universidade 
do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto nº 43 .352 de 15 
de novembro de 2013, da Unidade Acadêmica de Divinópolis, de 30 
(trinta) para 40 (quarenta) horas aulas semanais, a contar da data da 
publicação até 31/12/2022 .
ATo Nº 610/2022 ALTErA A CArGA HorárIA, no ato de 
convocação nº 336/2022 para a função de Professor de Educação 
Superior, Nível vI, Grau A, de GILSoN SoArES rASLAN FILHo, 
Masp n .º 13815519, nos termos do artigo 85 do Estatuto da universidade 
do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto nº 43 .352 de 15 
de novembro de 2013, da Unidade Acadêmica de Divinópolis, de 30 
(trinta) para 40 (quarenta) horas aulas semanais, a contar da data da 
publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 611/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica 
de Passos, MATEUS GOULART ALVES, MASP n.° 13877774, 
classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, 
vaga 29, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data 
da publicação até 31/12/2022 .

ATO N.º 612/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Divinópolis, ANDRÉ FLÁVIO CLARIMUNDO RABELO, MASP n.° 
13121595, classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 
11/2022, vaga 97, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 613/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de 
Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de Passos, 
LO-RUANA KAREN AMORIM FREIRE SANJULIÃO, MASP n.° 
13861810, classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 
10/2022, vaga 45, com a carga horária de 30 horas aula semanais, no 
período de 07/04/2022 à 31/12/2022 .
ATO N.º 615/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, SERGIO VALVERDE MARQUES DOS SANTOS, MASP n.° 
14802987, classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 
15/2022, vaga 06, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 616/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, SERGIO VALVERDE MARQUES DOS SANTOS, MASP n.° 
14802987, classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 
15/2022, vaga 17, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 617/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica 
de Passos, LUCAS REZENDE PENIDO PASCHOAL, MASP n.° 
14772925, classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 
15/2022, vaga 21, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 618/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Abaeté, FILIPE DE CASTRO QUELHAS, classificado no Edital 
do Processo Seletivo Simplificado nº 09/2022, vaga 05, com a carga 
horária de 30 horas aulas semanais, a contar da data da publicação até 
31/12/2022 .
ATo N .º 619/2022 CoNCEDE LICENÇA À GESTANTE, nos termos 
do inciso xvIII do art . 7º da CF/1988, à professora KArEN ArAuJo 
BORGES, Masp n.º 1301534-2, da Unidade Acadêmica Ituiutaba, por 
um período de 120 dias, a partir de 29/03/2022 .
ATO N.º 620/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de 
Educação Superior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de Cláudio, 
OLSYMARA CAVALCANTI, MASP n.° 14135446, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 16/2022, vaga 13, com a 
carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 31/12/2022 .
ATO N.º 621/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de 
Educação Superior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de Passos, 
SERGIO SILVEIRA JUNIOR, MASP n.° 14884597, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, vaga 37, com a 
carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 18/08/2022 .
ATO N.º 622/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, LAYARA MARIA GARCIA, MASP n.° 14912695, classificada 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, vaga 32, com a 
carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 18/08/2022 .
ATO N.º 623/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Passos, LAYARA MARIA GARCIA, MASP n.° 14912695, classificada 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 15/2022, vaga 33, com a 
carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 18/08/2022 .
ATO N.º 625/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de 
Divinópolis, HUMBERTO GOMES PEREIRA, MASP n.° 13890272, 
classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 11/2022, 
vaga 85, com a carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data 
da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 626/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de 
Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de Ubá, 
CATARINA COSTA DE SOUZA , MASP n.° 14422877, classificada 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 07/2022, vaga 04, com a 
carga horária de 30 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 31/12/2022 .
ATO N.º 627/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica 
de Passos, LUCIANA NEGRÃO ALMEIDA MORAIS, MASP n.° 
14530489, classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 
15/2022, vaga 23, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2022 .
ATO N.º 628/2022 CONVOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica 
Ituiutaba, ANGÉLICA LOURENÇO OLIVEIRA, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, vaga 45, com a 
carga horária de 30 horas aulas semanais, a contar da data da publicação 
até 31/12/2022 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora

08 1620291 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

PorTArIA Nº 045 – rEITor/2022
o reitor da universidade estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, 
estatutárias e regimentais que lhe são conferidas, considerando: o disposto 
no parágrafo único do artigo 8º da Instrução Normativa nº 03/2013 do 
Tribunal de Contas do Estado; Memorando.CGE/CSEC_UNIMONTES.
nº 2/2020; Memorando .uNIMoNTES/ProCurADorIA .nº 66/2020; 
Memorando.CGE/CSEC_UNIMONTES.nº 24/2020; Nota Técnica nº 
1/CGE/CSEC_UNIMONTES/2020; Ofício UNIMONTES/AUDIT 
nº . 2/2020; Memorando . uNIMoNTES/ProCurADorIA .nº 
250/2020; ofício CGE/DFC nº . 7/2021; Nota de Auditoria . CGE/DFC .
nº 35341224/2021, resolve: Art . 1º Designar Comissão Permanente 
de Tomada de Contas Especial para promover a apuração dos fatos, 
a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano ao erário, a 
formalização e a instrução do procedimento, a emissão do relatório 
do Tomador de Contas nos termos da Instrução Normativa nº 03/2013 

e atender às diligências do Tribunal de Contas do Estado de todas as 
tomadas de contas especiais instauradas nesta universidade . Art . 2º A 
Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial é composta pelos 
seguintes servidores, presidida pelo primeiro, o qual é substituído pelo 
segundo nas ausências e nos impedimentos: Rafael Soares Duarte de 
Moura - MASP 1401702-4; ronaldo dos reis Souto Junior - MASP 
1174764-9; Madison Alves Santana Prates - MASP 1227529-3. Art. 3° 
A Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial dedicará tempo 
integral e exclusivo para executar as competências previstas no Art. 1º 
desta Portaria . Art . 4º A Comissão Permanente de Tomada de Contas 
Especial deverá, caso necessário e na forma da Nota Técnica nº 1/CGE/
AuGE/2021, solicitar apoio técnico à Diretoria Central de Fiscalização 
de Contas da Auditoria-Geral do Estado e à Controladoria Seccional/
uNIMoNTES . Art . 5º revogadas as disposições em contrário, 
esta Portaria entra em vigor nesta data . registre-se . Divulgue-se . 
Cumpra-se .

08 1620282 - 1

ExTrATo DE PorTArIA Nº 044 – rEITor/2022
 o reitor da universidade Estadual de Montes Claros - unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei n . 869 de 05 de julho de 1952 e pelo 
Estatuto e regimento Geral da Autarquia, resolve instaurar Processo 
Administrativo Disciplinar face a servidora v .S .C .C, MAPS 1176548-4 
e nomear para compor Comissão Processante os servidores Herbert 
Alcântara Ferreira, Eluiz Antônio ribeiro Mendes e Bispo e otil Carlos 
Dias dos Santos .  universidade Estadual de Montes Claros, aos 08 dias 
de abril de 2022 .

08 1619970 - 1

ATo Nº 59 - DIrETor/DDrH - uNIMoNTES/2022 - o Diretor da 
Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade 
Estadual de Montes Claros - uNIMoNTES, Irineu ribeiro Lopes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 035-
Reitor/2019, de 07 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CoNCEDE 
ADICIoNAL DE PErICuLoSIDADE, nos termos da Lei nº . 10 .745, 
de 25 de maio de 1992 e Decreto nº . 39 .032, de 08 de setembro 
de 1997, e dos Laudos Ambientais de 10/10/2008, 21/05/2010, 
19/03/2011, 26/10/2013, 31/10/2014, 08/06/2016 e de 27/01/2022 da 
Superintendência de Saúde do Servidor/SEPLAG, ao servidor:
Hospital universitário Clemente de Faria
Sala de Biomédica
Masp 1175048-6 - Flavio Fernandes da Silva, adm . 1, a/c 01/04/2012 .

08 1620173 - 1

ATO N° 581– DIRETORIA CCH – UNIMONTES/2022
O Diretor do Centro de Ciências Humanas da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor JÂNIo MArQuES 
DIAS, e o Chefe do Departamento de Educação, Professor CArLoS 
ALBErTo SIQuEIrA ALExANDrE, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria 067-reitor/2018, de 04 de Abril de 
2018, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de 
Maio de 2018, CoNCEDEM ExTENSÃo DE CArGA HorárIA, 
nos termos do artigo 9ºA, da Lei Estadual n . 15 .463/05, em conteúdo 
curricular a professora:
PArA o PErÍoDo DE 01/02/2022 A 31/12/2022
Masp 11781788 - Bernarda Elane Madureira Lopes; adm . 03; 12h/a .

08 1619799 - 1

O Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, no 
uso de suas atribuições, dispensa HANS MuLLEr DE QuADroS 
OLIVEIRA, MASP 1227534-3, da função gratificada FGI-5 
MC1100105, a contar de 01/04/2022 .

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros, no uso de suas 
atribuições, designa EDINALvA FErrEIrA Do NASCIMENTo, 
MASP 11879079, para responder pela Gerência de Pessoas do Hospital 
universitário Clemente de Faria .

08 1620271 - 1

Fundação caio martins - FucAm
Presidente: Geraldina rodrigues de Souza

A Presidente da Fundação Educacional Caio Martins nomeia, nos 
termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do art. 1º, § 
2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, ALMIro LorENTZ, para o cargo de 
provimento em comissão DAI-27 MS1100019, de recrutamento amplo, 
para chefiar o Centro Educacional de Esmeraldas.

08 1620277 - 1

Editais e Avisos
GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor

AvISo DE LICITAÇÃo
ProCESSo DE CoMPrA N . 1071030 000003/2022 – 

PrEGÃo ELETrÔNICo N . 003/2022 – 
ProCESSo SEI N . 1070 .01 .0000767/2022-42 oBJETo: aquisição 
deágua mineral natural, sem gás, garrafão com 20 litros, incluindo o 
empréstimo,emregime de comodato, degarrafões/vasilhames e suportes 
combebedouros refrigerados, água mineral embalagem 500Mililitro 
naturaleágua mineral embalagem 500Mililitro gaseificada,sob a forma 
de entrega parcelada em 12 (doze) meses, conforme especificações, 
exigências e quantidades estabelecidas no Edital e seus anexos. 
o Edital estará disponível a partir do dia 11/04/2022, no site www .
compras .mg .gov .br e no GMG . A sessão do Pregão será dia 29/04/2022 
às 09h00min. Informações podem ser obtidas por meio do e-mail daq@
gabinetemilitar .mg .gov .br e pelos telefones (31) 3915-0185 e (31) 
3915-0962 . Belo Horizonte, 08 de abril de 2022 .

4 cm -08 1620222 - 1

coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo
1º TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo1521001002/2019

 Partes: Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais e unidata 
Automação Ltda. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por 
24 (vinte e quatro) meses, a partir de 30/04/2022 e reajustarem 
6,67%(seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) . o valor 
total do contrato passa a ser de r$ 768,00 (setecentos e sessenta 
e oito reais) para o período de sua vigência. Dotação Orçamentária: 
1521 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339039-43 .10 .1 .0 . Permanecem mantidas, 
ratificadas e em pleno vigor todas e as demais cláusulas e condições 
do Contrato, não alteradas pelo Termo Aditivo . Data da assinatura: 
07/04/2022 . Ass . rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda .

3 cm -08 1619821 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS
ExTrATo DE CoNvÊNIo

PMMG – 18ª rPM x Prefeitura Municipal de Santa rita de Caldas/MG . 
Convênio nº 02/2022 - Objeto: Logística para o policiamento ostensivo. 
Vigência: 09/04/2022 a 31/03/2027.

1 cm -08 1619816 - 1

 AvISo DE LICITAÇÃo
 PMMG – 11ª rPM . Pregão eletrônico nº 1257654 09 2022; objeto: 
Fornecimento de alimentação (lanche e refeições) para militares 
a disposição da justiça no Quartel da PMMG em Taiobeiras/MG . 
Conforme Edital . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 
14h de 11/04/2022 até às 08h59min de 26/04/2022 . Sítio: www .
compras .mg .gov .br

2 cm -08 1619812 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x CoNDor S/A INDÚSTrIA QuÍMICA, CNPJ 
30 .092 .431/0001-96 – Contrato 12/2022, CoMPrAS 9327305/2022, 
Processo de Compras 08/2022 . objeto: Aquisição de Instrumentos 
de Menor Potencial ofensivo/Granadas e Cartuchos . valor Total: 
668.915,39. Vigência até 31/10/2022.

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x CoNDor S/A INDÚSTrIA QuÍMICA, CNPJ 
30 .092 .431/0001-96 – Contrato 13/2022, CoMPrAS 9327306/2022, 
Processo de Compras 09/2022 . objeto: Aquisição de Cartucho para 
lançamento de Dardos Energizados. Valor Total: 27.103,50. Vigência 
até 31/08/2022 .

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x GLoCK AMÉrICA S .A, CNPJ 
99 .999 .990/1090-00 – Contrato 08/2022 – Compras 9327239/2022, 
Processo de Compra 04/2022 . objeto: Aquisição de Pistolas Full, calibre 
40S&W. Valor Total: US$ 585.000,00. Vigência até 30/09/2022.

4 cm -08 1619759 - 1

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 PMMG – 6ª rPM x osvaldo Henrique Paiva ribeiro – Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato de Comodato nº 355 .05/2012 . objeto: 
Prorrogação de vigência, por quinze anos, do contrato que regulamenta 
a cessão de 120 m² do terreno onde se encontra instalado o sítio de 
telecomunicações da PMMG. Vigência: até 22 de outubro de 2037. 

2 cm -08 1619879 - 1

TErMo DE TrANSAÇÃo E DE AJuSTAMENTo DE CoNDuTA
PMMG/DF – Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta 
anexo ao Processo Procedimento de Acompanhamento Judicial nº 
000138 .2016 .03 .010/09 em trâmite pela Procuradoria do Trabalho no 
Município de Divinópolis/MG . oBJETo: Aprimoramento logístico 
do 63 BPM . vIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/12/2023 . ASSINATurA: 
05/04/2022 .

2 cm -08 1619831 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 PMMG – 11ª rPM x E F ProJEToS E ENGENHArIA LTDA . 1º 
Termo Aditivo ao contrato nº 9312458/2021; objeto: Acréscimo de 
valor quantidade; acréscimo de 0,87 %, o valor anual estimado do 
contrato passará de r$ 6 .539 .559,84 para r$ 6 .597 .025,20 . Data de 
assinatura do Termo Aditivo: 08/04/2022 .

2 cm -08 1619765 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNIo
PMMG/DF – Convênio 60/2022. PARTES: o Estado de Minas Gerais, 
por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do comando 
de Aviação do ESTADo (CoMAvE) e a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (CoPASA/MG) . oBJETo: estabelecimento de 
condições de cooperação mútua entre os convenentes visando atender 
as demandas de transporte e apoio aéreo àCoPASA MG, por meio das 
aeronaves de propriedade, operadas ou gerenciadas pelo Comando 
de Aviação do Estado (CoMAvE) na consecução das suas funções 
institucionais, nos termos do presente convênio. VALOR: estimado 
emr$208 .000,00(duzentos e oito mil reais), oque correspondeao 
emprego das aeronaves do CoMAvE em no máximo26 (vinte e seis) 
horas de voopara cada período de 12 (doze) meses . vIGÊNCIA 12(doze)
meses, a partir de sua publicação . ASSINATurA: 08/04/2022

3 cm -08 1619729 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG - 15ª rPM x Martins e Freitas Ltda - EPP . Contrato nº 
9327455/2022 . Processo de Compras nº 1259970-003/2022 . objeto: 
Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva 
e corretiva de veículos LEvES e MÉDIoS de diversas marcas e 
modelos da frota da 24ª CIA PM IND , CIA PM rv e CIA PM MAMB, 
ambas sediadas em Nanuque/MG, com o eventual emprego de peças 
e acessórios de reposição original, com fornecimento parcelado para 
o ano de 2022, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Edital do Pregão nº 002/2022. Vigência: 09/04/2022 a 08/04/2023. 
valor global: r$ 76 .800,00 .

3 cm -08 1619951 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG - CAP – PrEGÃo ELETrÔNICo 03/2022 - Processo de 
Compra 1250133 03/2022 - objeto: aquisição de material de escritório, 
conforme especificações técnicas descritas no Edital. A Sessão de 
Pregão ocorrerá dia 28/04/2022, às 09h00min . Propostas: envio ao 
Portal de Compras/MG até as 08:55h de 28/04/2022 . Edital disponível 
em www .compras .mg .gov .br e www .policiamilitar .gov .br .

2 cm -08 1620269 - 1

ExTrATo DE TErMo DE CoNTrATo
PMMG - 19ª rPM x água da Fonte - EIrELI - ME . Cotação Eletrônica 
03/2022; Contrato 9327313/2022 . objeto: aquisição de água mineral, 
garrafão de 20 litros, sob forma de entrega parcelada. Vigência: 
07/04/22 a 31/12/22 . valor: r$ 10 .388,70

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
PMMG - 19ª rPM x Dog Show Clínica veterinária LTDA - ME . 
Cotação Eletrônica 28/2021; Contrato 9300681/2021; 1º Aditivo . 
objeto: alteração da cláusula décima oitava – Foro, do contrato original . 
Vigência: 07/04/22 a 09/11/22.

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
PMMG - 19ª rPM x Copycentro LTDA EPP . Pregão Eletrônico 
14/2020; Contrato 9251203/2020; 2º Aditivo . objeto: alteração da 
cláusula décima nona – Foro, do contrato original. Vigência: 04/04/22 
a 03/07/22 .

4 cm -08 1619672 - 1

ExTrATo DE TErMo DE APoSTILAMENTo
Termo de apostilamento referente a inclusão de convênio para o 
Contrato de nº 9327288 celebrado entre a PMMG e a empresa 
PArAMAr ENGENHArIA LTDA, inscrita sob o número CNPJ de nº 
28.198.204/0001-06. Trata-se do convênio de nº 9301225.

1 cm -08 1620049 - 1

 ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNTrATo
 PMMG/9ª rPM x Novo SECuLo MovEIS PArA ESCrITÓrIo 
LTDA - EPP, CNPJ: 02 .572 .294/0001-51 . Contrato SIAD Nº 
009327451/2022 . objeto: Aquisição de mobiliario para a Nova Sede 
do 32º BPM, na cidade de uberlândia/MG, com recurso oriundo de 
Transferência Especial Federal nº 202139040009 da Parlamentar Alê 
Silva, nos termos do memorando 40 .315 .2/2022 - EMPM, conforme 
especificações, quantidades e condições definidas no Termo de 
Referência anexo I do Edital processo de compra 1259760 003/2022. 
Valor: R$ 232.000,00. Vigência: 31/12/2022.

3 cm -08 1620188 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202204082347330129.
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