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1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais torna
pública a realização de licitação na modalidade  pregão eletrônico do tipo menor
preço, no modo de disputa aberto e fechado, em sessão pública, por meio do
site www.compras.mg.gov.br, visando a aquisição de equipamentos e
ferramentas para a PMMG-DTS, Centros e Stic's 1 a 19 RPM, 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 Ten PM Alessandro dos
Santos Batista e Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores:  3º Sgt
PM Luciano Rodrigues Mapa, 3º Sgt PM Warllen Rodrigues da Costa,  Cb PM
Saulinei Mendes de Oliveira, designado pelo boletim interno nº 06 de
01 março de 2022 – CSC-PM/DAL.
1.2. Em caso de impossibilidade de comparecimento do
pregoeiro indicado no item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro 2º
Ten PM Leandro Sérgio de Carvalho, designado pelo boletim interno nº 06 de
01 março de 2022 – CSC-PM/DAL.

1.2.1. A sessão de pregão terá início no dia 21 de julho de 2022, às
09horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e,
dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao
certame.

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

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos
e ferramentas para a PMMG-DTS, Centros e Stic's 1 a 19 RPM,
conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de
acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus

PADRÃO - Edital Pregão de Bem PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 48786378         SEI 1250.01.0009004/2021-18 / pg. 2

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


anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I -
Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
 

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

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

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail csa-
licitacoes@pmmg.mg.gov.br e csatic.pmmg@gmail.com, observado o prazo
previsto no item 3.1.
3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar ao órgão/entidade gestor(a) 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
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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.
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 1, 2 e 6 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;
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4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar coma
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9°
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.8. 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
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Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores , no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

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

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

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

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

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização
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
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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 e
dts.sei@pmmg.mg.gov.br. A realização da assinatura digital
importará na aceitação de todos os termos e condições que
regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como
válida a assinatura eletrônica, tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das
informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração
civil, penal e administrativa.

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

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio
no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
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.
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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. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta
inicial constante de folder, catálogo, ficha para os seguintes itens/lotes
[inserir itens/lotes].
7.1.6. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.

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

7.3.1. 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.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em

PADRÃO - Edital Pregão de Bem PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 48786378         SEI 1250.01.0009004/2021-18 / pg. 8



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.
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.
8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,5 % (zero vírgula
cinco por cento), para  cada lote.
8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.9. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente
determinado, de até dez minutos, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
8.10. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

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

8.11. Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará
os lances conforme sua vantajosidade.
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8.11.1. Na ausência de lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada,
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

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

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

8.18.2.1. 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.
8.18.2.2. 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.
8.18.2.3. 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.

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

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

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

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

8.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.20.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 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.

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

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

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

8.22.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do
§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

8.22.3. 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;

PADRÃO - Edital Pregão de Bem PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 48786378         SEI 1250.01.0009004/2021-18 / pg. 11



8.22.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
8.22.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de duas horas, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

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

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

9. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS.
9.1. Não haverá apresentação de amostras no presente certame.
 

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

a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
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
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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
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
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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
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;
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10.9.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que deverão ser
apresentados por todos os licitantes independentemente do tipo de
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).

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

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

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

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

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

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

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

10.9.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal
do  Brasil nº1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD
para os fins previstos no item 10.9.2 do edital.
10.9.4. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período da existência da sociedade.
10.9.5. A composição da boa situação financeira da empresa será
verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue,
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de
Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e Liquidez  Corrente (LC), 
maiores  ou  iguais  a 1 (um) extraídos das seguintes fórmulas:

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------
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Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

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

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

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

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1. Comprovação de aptidão para 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. Lote 01 e  02: 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; sendo
arredondado para o número interior posterior;
10.10.1.2. Lote 03, itens 1 ao 6: 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; sendo
arredondado para o número interior posterior;

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

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

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  dts.sei@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.
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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.
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
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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
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
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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
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 Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 07/07/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 07/07/2022, às 15:36, 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 Thiago Vicente de Paula e Silva,
Major, em 07/07/2022, às 15:52, 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 48786378 e o código CRC 94C393A5.

Referência: Processo nº 1250.01.0009004/2021-18 SEI nº 48786378
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 
1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto o Pregão para aquisição
de equipamentos e ferramentas para a PMMG-DTS, Centros e Stic's 1 a 19 RPM, sob
a forma de entrega conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas
neste documento.
 

Trabalho em Altura 1

Lote Item Quantidade Código
Siad Descrição Especificação

1 1 19 1442449 Roldana/Polia simples - Para atividades
verticais Roldana/Polia Tipo Alpinismo - Tipo: Simples Com Placas Fixas E Flange De Seguranca; Carga Ruptura: Minima De 22kn

1 2 19 1865781 Roldana com gancho - Roldana de ferro com
gancho Roldana Com Gancho, Ferro, Carga De Ruptura 200 Kg

1 3 19 197572 Corda - p/ busca, segurança e salvamento
11mm – 150m Corda Para Busca, Seguranca E Salvamento - Materia-Prima: Poliamida; Diametro: 11mm; Tipo: Com Dupla Trama, 150 Metros

1 4 114 803588 Mosquetão - em aço, tipo trava automática Mosquetao Para Operações Em Altura - Materia-Prima: Duraluminio; Dispositivo De Seguranca: Trava De Seguranca - Carga De Ruptura 22kn -
Modelo Tipo Pera- Trava Automático

1 5 19 1464930 Fita de carga (Sling) - com 80 cm, Carga de
trabalho 5:1

Fita Tubular - Materia Prima: Poliester De Alta Tenacidade; Medidas: 80cm (Comprimento) X 4,5cm (Largura); Carga De Ruptura: Igual Ou
Superior A 26kn; Finalidade: Ancoragem Para Seguranca Em Altura

1 6 19 1464949 Fita de carga (Sling) - com 120 cm, Carga de
trabalho 5:1

Fita Tubular - Materia Prima: Poliester De Alta Tenacidade; Medidas: 120cm (Comprimento) X 4,5cm(Largura); Carga De Ruptura: Igual Ou Maior
A 26kn; Finalidade: Ancoragem Para Seguranca Em Altura;

1 7 76 916170 Anel de fita tubular - com 60 cm capacida de
carga

Anel De Fita De Seguranca - Materia Prima: Poliamida De Alta Densidade; Carga De Ruptura: Resistente A Um Impacto De 22 Kn; Tamanho: 60
Cm;

1 8 57 688576 Anel de fita tubular - com 80 cm - Anel De Fita De Seguranca - Materia Prima: Poliamida De Alta Densidade; Carga De Ruptura: Resistente A Um Impacto De 22 Kn; Tamanho: 80
Cm

1 9 57 688584 Anel de fita tubular - Com 120 cm - Fita Tubular - Materia Prima: Poliester De Alta Tenacidade; Medidas: 120cm (Comprimento) X 4,5cm(Largura); Carga De Ruptura: Igual Ou Maior
A 26kn;

1 10 95 1589601 Mosquetão de aço - Formato Oval, com rosca, Mosquetao Para Operacoes Em Altura - Materia-Prima: Aco; Dispositivo De Seguranca: Trava De Seguranca Em Rosca; Modelo: Ova

1 11 19 1787241 Manilha para carga - Em aço
Manilha Curva - Materia-Prima: Aco Liga E Corpo Em Aco Carbono; Diametro: 1.1/2 Polegadas; Acessorios: Porca E Pino Para Trava;
Aplicacao: Elevacao,
Movimentacao E Amarracao De Cargas

 
 

Trabalho em Altura 2

Lote Item Quantidade Código
Siad Descrição  

2 1 19 751090 Capacete - 3M H-700 com Ajuste Fácil – Branco -
(alpinismo) Capacete Tipo Seguranca - Materia-Prima: Polietileno; Detalhes: Fixacao Regulavel

2 2 19 1866060 Luva Multitato - Preta Pu
As Luvas De Segurança E Proteção, Tricotada Em Fio De Poliéster, Banhada Com Poliuretano (Pu) Utilizadas Para Serviços De Precisão,
Eletrônica, Linhas De Montagem, Carga E Descarga, Manutenção E Manuseio De Peças Secas Ou Úmidas, Facilitando Destreza E
Maleabilidade, Tamanho Grande

2 3 19 1812467 Talabarte em Y - Pinça de tamanho considerável
Cinto Seguranca - Tipo: Paraquedista, Com Talabarte Em ''Y''; Utilizacao: Execucao De Trabalho Altura, Atendendo Nr Vigente ; Componentes:
Talabarte
Em ''Y'';

2 4 19 766356 Cinturão – Cinto de segurança -Tipo/modelo
Paraquedista Onyx Elektron Cinto Seguranca - Tipo: Paraquedista; Utilizacao: Em Trabalhos Em Altura; Componentes: 5 Fivelas Duplas Sem Pino

2 5 19 1865790 Bolsa Para Içar Ferramentas- (tipo/modelo Bornal) Bolsa Para Içamento De Ferramentas Em Altura; Confeccionada Em Lona Resinada, Com Fundo Rígido E Fechamento Por Meio De Toubler Ou
Velcro; Com Alça Para Suspensão

2 6 19 500321 Trava-Quedas Trava Quedas - Materia Prima: Aco Inox; Bitola: 8mm Para Cabo De Aco; Componentes: Sem Talabarte

2 7 19 1866087 Trava-quedas retrátil Comprimento 3m, Sistema De Freio Com Detecção Rápida De Velocidade; Capacidade 140 Kg; Trabalho Em Altura Em Geral; Cabo Da Linha
De Vida Em Aço Galvanizado

2 8 19 1866095 Fita de ancoragem 90 CM Alça De Ancoragem Em Poliéster Com 45 Mm De Largura, Comprimento De 90 Cm, Alças Nas Extremidades Com Costura Reforçada. Carga
De Captura 22 Kn.

2 9 19 175676 Oculos de proteção Oculos De Seguranca - Materia-Prima: Plastico Resistente; Finalidade: Protecao Contra Impacto; Lente: Em Policarbonato Antiembacante; Abas:
Largas Para Maior Protecao; Fixacao: Alca Para Fixacao Nas Orelhas

2 10 19 222852 Luva de Vaqueta - cano curto com dorso em raspa Luva Para Seguranca - Materia-Prima: Vaqueta, Com Dorso Em Raspa; Tamanho Cano Curto; Tipo: Todos Os Dedos; Segurança Individual- Epi

 
 

Maleta de Ferramentas

Lote Item Quantidade Código
Siad Descrição Especificação

3 1 19 1421301 Badisco com Identificador de Chamada FSK/DTMF Badisco Para Teste De Telefonia - Finalidade: Teste De Linha Telefonica; Tipo De Discagem: Mf E Pulso, Digital, Com Sinalizacao De Chamada

3 2 19 650781
Alicate Crimpador RJ11, RJ12 e RJ45, cabo
emborrachado, com catraca, mola de retenção e
guilhotina

Alicate Crimpador - Conectores: Rj11, Rj12, Rj45; Catraca: Com Catraca

3 3 19 1850970 Chave Enroladeira e Desenroladeira para Bloco BLI
Chave Para Fios - Tipo: Chave Enroladeira Desenroladeira Para Bloco Bli; Medidas: Comprimento (De Ponta A Ponta): 13,5 Cm; Materia Prima:
Cabo Em
Aluminio E Ponteiras Em Latao

3 4 19 1232550 Ferramenta de Inserção (Punch Down) para Bloco
Krone/Bargoa M10. Com espátula e gancho Ferramenta Insercao Sem Corte - Tipo: Punch Down, De Impacto Para Bloco M10; Lamina: Ht-314b; Empunhadura: Termoplastico;

3 5 19 1852809
Ferramenta de Inserção (Punch Down) para
Keystone Jack e Patch Panel com Ponta de Inserção
110/88, Reversível com corte

Ferramenta Insercao Sem Corte - Tipo: Punch Down; Lamina: Tipo 110; Empunhadura: Controle De Impacto Ajustavel

3 6 19 726095 Decapador Rotativo de Cabo Coaxial
RG58/59/62/6/174 Decapador De Cabos - Cabos-1: Coaxiais Rg 58/59/62; Cabos-2: Utp, Stp, Flat, Wire 2p/4p/6p/8p

3 7 19 766194
Alicate Crimpador para Conectores: F, N, BNC,
TNC, UHF, ST, SMA, RG58, RG59 E RG62; com
catraca, mola de retencao e cabo emborrachado

Alicate Crimpador - Conectores: F, N, Bnc, Tnc, Uhf, St, Sma, Rg58, Rg59 E Rg62; Catraca: Com Catraca, Mola De Retencao E Cabo
Emborrachado

3 8 19 24937 Suporte para ferro de solda Suporte Para Ferro De Solda - Materia-Prima: Ferro; Formato: Espiral

3 9 19 87912 Sugador de solda com bico em Teflon Sugador De Solda - Materia-Prima: Aluminio; Bico: Plastico
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3 10 19 1301071 Alicate de Corte Diagonal Isolado 6’’
Alicates Cuja Funcao Principal Seja O Corte - Corte: Diagonal; Medida Nominal: 6 Polegadas; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio;
Revestimento: Abas
Protetoras E Isolamento Minimo De 1000v

3 11 19 165743 Alicate de Corte Diagonal Rente Isolado 5’’ Alicates Cuja Funcao Principal Seja O Corte - Corte: Diagonal; Medida Nominal: 5 Polegadas; Materia-Prima: Aco; Revestimento: Cabo
Revestido Em

3 12 19 266116 Alicate Bico Meia-Cana Longo Reto com Corte
7.1/2"

Alicates Cuja Funcao Principal Seja O Corte - Corte: Diagonal; Medida Nominal: 6
Polegadas; Materia-Prima: Aco; Revestimento: Cabo Revestido Em Materia

3 13 19 331350 Alicate Bico Meia-Cana Longo Curvo com Corte
7.1/2’’

Licates Cuja Funcao Principal Nao Seja O Corte- Tipo: Bico Curvo; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Tamanho Nominal: 7 1/2 Polegadas;
Cabo:
Revestido Em Material Isolante

3 14 19 190640 Alicate de Bico Meia-Cana Reto Curto 4.1/2’’ para
eletrônica

Alicates Cuja Funcao Principal Nao Seja O Corte- Tipo: Bico Meia Cana, Com Bico Descascador; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Tamanho
Nominal: 4
1/2 Polegadas; Cabo: Revestido Em Plastico

3 15 19 190632 Alicate Universal Isolado 8’’ Alicates Cuja Funcao Principal Nao Seja O Corte- Tipo: Universal; Materia-Prima: Aco Inox; Tamanho Nominal: 8 Polegadas; Cabo: Revestido Em
Borracha

3 16 19 214434 Alicate de Pressão com Mordente Curvo 10’’, Aço
Cromo Vanádio, Acabamento Niquelado Fosco

Alicate Cuja Funcao Principal Nao Seja O Corte - Tipo: De Pressao, Com Mordente Curvo; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio Temperado;
Tamanho
Nominal: 10 Polegadas; Cabo: Com Acabamento Niquelado;

3 17 19 604682 Chave Ajustável 6’’ (Chave Inglesa) abertura de
20mm aprox. Aço Cromo-Vanádio Chave Ajustavel - Tipo: Inglesa; Materia-Prima: Aco-Liga; Tamanho Nominal: 6 Polegadas; Abertura: 18mm; Cabo: Aco;

3 18 19 1565087 Chave de Fenda 1/8 x 6'' Chave De Fenda - Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio, Ponta Fosfatizada; Medida Nominal: 1/8 X 6 Polegadas; Cabo: Polipropileno

3 19 19 206415 Chave de Fenda 3/16 x 6'' Have De Fenda - Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio, Ponta Fosfatizada; Medida Nominal: 3/16 X 6 Polegadas; Cabo: Polipropileno Azul

3 20 19 16802 Chave de Fenda 1/4 x 6'' Have De Fenda - Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio, Ponta Fosfatizada; Medida Nominal: 1/4 X 6 Polegadas; Cabo: Polipropileno Azul

3 21 19 330469 Chave de Fenda 5/16 x 10'' Have De Fenda - Materia-Prima: Aco; Medida Nominal: 5/16 X 10 Polegadas; Cabo: Material Isolante

3 22 19 330450 Chave de Fenda 3/8 x 10'' Chave De Fenda - Materia-Prima: Aco; Medida Nominal: 3/8 X 10 Polegadas; Cabo: Material Isolante

3 23 19 1865498 Chave de Fenda 1/2 x 10'' Chave De Fenda - Materia-Prima: Aco; Medida Nominal:1/2 X 10 Polegadas; Cabo: Material Isolante

3 24 19 330370 Chave Phillips 1/8 x 5'' Chave Philips - Materia-Prima: Aco; Medida Nominal: 1/8 X 5 Polegadas; Cabo: Material Isolante

3 25 19 160423 Chave Phillips 3/16 x 6'' Chave Phillips - Materia-Prima: Aco; Medida Nominal: 3/16 X 6 Polegadas; Cabo: Plastico

3 26 19 330167 Chave Phillips 1/4 x 6'' Chave Philips - Materia-Prima: Aco; Medida Nominal: 1/4 X 6 Polegadas; Cabo: Material Isolante

3 27 19 330485 Chave Phillips 5/16 x 10'' Chave Philips - Materia-Prima: Aco; Medida Nominal: 5/16 X 10 Polegadas; Cabo: Material Isolante

3 28 19 1865501 Chave Phillips 3/8 x 10'' Chave De Phillips - Materia-Prima: Aco; Medida Nominal: 3/8 X 10'' Polegadas; Cabo: Material Isolant

3 29 19 1815458 Chave de Fenda Cotoco 3/16” x 1.1/2” Chave De Fenda - Materia-Prima: Aco Vanadio, Haste Niquelada E Cromada, Ponta Fosf; Medida Nominal: 3/16 X 1.1/2 Pol; Tipo Cotoco; Cabo:
Polipropileno

3 30 19 330108 Chave de Fenda Cotoco 1/4” x 1.1/2” Chave De Fenda - Materia-Prima: Aco; Medida Nominal: 1/4 X 1 1/2 Polegadas, Tipo Cotoco; Cabo: Material Isolante

3 31 19 1815474 Chave de Fenda Cotoco 5/16” x 1.1/2” Chave De Fenda - Materia-Prima: Aco Vanadio, Haste Niquelada E Cromada, Ponta Fosf; Medida Nominal: 5/16 X 1.1/2 Pol; Tipo Cotoco; Cabo:
Polipropileno

3 32 19 335304 Chave Phillips Cotoco 5 X 38MM Chave Phillips - Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Medida Nominal: 5 X 38mm, Tipo Cotoco, Media; Cabo: Polipropileno Emborrachado;

3 33 19 1565109 Chave Phillips Cotoco 1/4” X 1.1/2” Chave Philips- Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio - Ponta Fosfatizada; Medida Nominal: 1/4 X 1 1/2; Cabo: Cabo Em Polipropileno

3 34 19 1815490 Chave Philips Cotoco 5/16 x 1.1/2" Chave Philips - Materia-Prima: Aco Vanadio, Haste Niquelada E Cromada, Ponta Fosf; Medida Nominal: 5/16 X 1.1/2 Pol; Tipo Cotoco; Cabo:
Polipropileno;

3 35 19 466476 Chave Canhão 3/16''
Chave Canhao - Tipo Encaixe: Sextavado Interno; Encaixe: 3/16 Polegada; Haste: Fixa De 125mm; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio
Niquelado; Cabo: Em
Polipropileno, Ergonomico

3 36 19 159956 Chave Canhão 1/4''
Chave Canhao - Tipo Encaixe: Sextavado Interno; Encaixe: 1/4 Polegada; Haste: Fixa De 125mm; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio Niquelado;
Cabo: Em
Polipropileno, Ergonomico

3 37 19 190128 Chave Canhão 5/16''
Chave Canhao - Tipo Encaixe: Sextavado Interno; Encaixe: 5/16 Polegada; Haste: Fixa De 125mm; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio
Niquelado; Cabo: Em
Polipropileno, Ergonomico

3 38 19 420360 Chave Canhão 3/8''
Chave Canhao - Tipo Encaixe: Sextavado Interno; Encaixe: 3/8 Polegada; Haste: Fixa De 125mm; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio Niquelado;
Cabo: Em
Polipropileno, Ergonomico

3 39 19 420352 Chave Canhão 7/16''
Chave Canhao - Tipo Encaixe: Sextavado Interno; Encaixe: 7/16 Polegada; Haste: Fixa De 125mm; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio
Niquelado; Cabo: Em
Polipropileno, Ergonomico

3 40 19 1866168 Chave Torx Reta com Cabo T5 (Somente o Kit com
T5)

Chave Tipo Torx - Tipo Torx T5 Para Eletronica; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Comprimento07/04/2022 150
Mm

3 41 19 780200 Chave Torx Reta com Cabo T6 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 42 X 16mm; Ponta: 1,67mm (T6);

3 42 19 780219 Chave Torx Reta com Cabo T7 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 48 X 16mm; Ponta: 1,99mm (T7)

3 43 19 605522 Chave Torx Reta com Cabo T8
Chave Tipo Torx - Tipo: Reta C/Guia E Cabo; Materia-Prima: Aco Cromo-Vanadio; Acabamento: Niquelado E Cromado, Ponta Oxidada;
Dimensoes: 170mm (T8);
Ponta: 2,31mm;

3 44 19 780243 Chave Torx Reta com Cabo T9 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 48 X 16mm; Ponta: 2,50mm (T9)

3 45 19 780251 Chave Torx Reta com Cabo T10 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 51 X 17mm; Ponta: 2,74mm (T10)

3 46 19 780260 Chave Torx Reta com Cabo T15 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 54 X 18mm; Ponta: 3,27mm (T15)

3 47 19 780278 Chave Torx Reta com Cabo T20 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 57 X 19mm; Ponta: 3,86mm (T20)

3 48 19 780286 Chave Torx Reta com Cabo T25 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 60 X 20mm; Ponta: 4,43mm (T25);

3 49 19 780294 Chave Torx Reta com Cabo T27 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 64 X 21mm; Ponta: 4,99mm

3 50 19 780308 Chave Torx Reta com Cabo T30 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 70 X 24mm; Ponta: 5,52mm (T30)

3 51 19 780316 Chave Torx Reta com Cabo T40 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 76 X 26mm; Ponta: 6,65mm (T40)

3 52 19 780324 Chave Torx Reta com Cabo T45 Chave Tipo Torx - Tipo: Em L; Materia-Prima: Aco Cromo Vanadio; Acabamento: Fosfatizado; Dimensoes: 83 X 29mm; Ponta: 7,82mm (T45)

3 53 19 332313 Martelo de unha 27mm com cabo em polímero de
engenharia, Nylon ou fibra de vidro Martelo - Tipo: De Unha; Tamanho/Peso: Medindo 27mm

3 54 19 56235 Arco de Serra Regulável 12" Arco De Serra - Materia Prima: Aco Temperado, Com Cabo De Plastico; Serra: 12 Polegadas

3 55 19 75876 Trena 5m Trena De Precisao - Consumo Materia-Prima: Aco Esmaltado; Capacidade De Medida: 5 Metros; Escala: Em Mm E Cm; Acessorios: Com Trava
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3 56 19 1030523 Estilete profissional com Lâmina 25mm.
Comprimento 20cm. Estilete Uso Escritorio - Corpo: Metal; Lamina Lâmina De 25 Mm, Aco Temperado; Tipo: Larga , Cumprimento De 20 Cm.

3 57 19 351628 Canivete Materia Prima Do Cabo: Cabo Em Madeira; Numero De Laminas: 01 Lamina Em Aco; Tamanho Da Lamina: 3 Polegadas

3 58 19 190950 Lima Chata Bastarda 10" Com Cabo Lima - Perfil: Chata; Tipo De Corte: Bastarda; Materia-Prima: Aco; Medidas: 4 Polegadas Com Cabo

3 59 19 537861 Rolo de Solda 0.8mm Fios De Solda - Base: Chumbo E Estanho - 40 X 60; Espessura: 0,8mm

3 60 19 808067 Pinça de Ponta Curva 45 Graus Serrilhada Pinca (Ferramenta) - Materia-Prima: Aco Inox; Tipo Da Ponta: Com Ponta Curva 45 Graus; Ponta: Serrilhada; Medidas Da Ponta: 2 X 4mm;
Tamanho Nominal: 160mm; Pinca: Com Guia;

3 61 19 319813 Pinça de Ponta Reta Serrilhada com Guia Pinca Materia-Prima: Aco Inox, Acabamento Polido Com Plastificacao; Tipo Da Ponta: Reta; Ponta: Serrilhada; Medidas Da
Ponta: 1mm; Tamanho Nominal: 167mm; Pinca: Com Guia

3 62 19 386197 Pincel Trincha 3/4'' Pincel Trincha - Tamanho: 3/4 Polegada; Pelo: De Malta

3 63 19 213730 Pincel Trincha 1.1/2" Pincel Trincha - Tamanho: 1 1/2 Polegada; Pelo: De Malta

 
 

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

2.1.1. Os itens agrupados em lotes possuem relação  entre si, de
modo que o licitante pode fornecer todos os materiais.

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

2.2.1. Todos os lotes são exclusivos exclusivos à ME/EPP, conforme
art. 48, inciso I, da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº
47.437/2018. 
 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. O presente edital tem por objeto atender a demanda existe na PMMG
a qual considera:

3.1.1. O Projeto 4.2 do Plano Tático 2020/2023 da DTS, que prevê o
aparelhamento das equipes de suporte e desenvolvimento com recursos
necessários ao bom desempenho das atividades, por meio do objeto
"Prover às equipes técnicas da DTS e STIC com o ferramental necessário ao
desempenho das atividades;
3.1.2. O Convênio nº 161.4/21, que entre si celebram o Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG, cujos créditos
orçamentários foram parcialmente destinados à consecução do referido
Projeto;
3.1.3. O Memorando do EMPM nº nº 40.337.2/2021 que delega à DTS
a aquisição de ferramental para manutenção de equipamentos de rádio com
recursos previstos no aludido convênio; e 
3.1.4. O levantamento realizado pela DTS/1 no qual foram relacionados
os principais equipamentos (42662187) demandados pelas equipes técnicas
da DTS e do interior com estimativas de valores. 
 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. A contratação pela modalidade de pregão eletrônico, amparada
na seguinte legislação: Lei Estadual n° 14.167/2002, Decreto Estadual n°
44.786/2008, Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Estadual nº 48.012/2020 e demais normas pertinentes.

 
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 bens de
forma independente.

 
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Para o lote 1, somente para os itens 5 e 10: 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; com arredondamento para
número inteiro superior.
6.2. Para o lote 2, somente para os itens 3 e 4: 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; com arredondamento para
número inteiro superior.
6.3. Para o Lote 3, somente para os item 1 a 4, e 7: 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; com arredondamento para
número inteiro superior.
6.4. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o
somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do
objeto da licitação.

 
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1. Serão solicitados prospectos, folders, fichas técnicas ou outro
documento que comprove que os produtos ofertados atendem as
especificações técnicas deste Termo de Referência.

 
8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

8.1. Da amostra:
8.1.1. Não haverá exigência de apresentação de amostras para o
presente certame.

 
9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1. Prazo de Entrega:
9.1.1. O prazo de entrega será de 90 (noventa) dias, 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.
9.1.3. A entrega fracionada poderá ser solicitada à Contratante, desde
que apresentada justificativas a serem avaliadas, e considerando uma
quantidade mínima a ser estabelecida pela Contratante, sendo necessário a
entrega do todos os acessórios do item adquirido. O pagamento poderá ser
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realizado de acordo com a entrega fracionada.
9.2. Do Local e Horário de Entrega:

9.2.1. Os materiais deverão ser entregues, após agendamento prévio
por meio do telefone 31-2123-114 ou e-mail, no seguinte endereço:
CTT/CSA-TIC, localizado na Avenida Amazonas n° 6455, Bairro Gameleira,
Belo Horizonte - MG, entrada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, no horário
de 09:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:00h nos dias úteis, com exceção
das quartas-feiras, cujo o horário é das 09:00h às 12:00h.

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 dias corridos, 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 Polícia Militar de
Minas Gerais 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.º8.078/90.

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.
10.2. O pagamento de entrega parcelada será realizado de acordo com a
nota fiscal emitida, entrega efetiva, observado o item 9.1.3.

 
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 da publicação
de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
11.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo
de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº8.898/ 2013 e nos arts.  40, XI, e 55, III, da
Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
11.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.
 

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como
representante da Administração.
12.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas
apontadas.
12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido
pela lei civil.
12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do
contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento,
deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
12.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §
2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

12.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.
12.6.2. Fica designado como Fiscal Titular e Gestor o Chefe da Seção de
Telemetria.
12.6.3. Fica designado como Fiscal Suplente o Chefe da Subseção de
Sistemas de Rádio.
 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor e aprovado:
13.2. 1251 6 181 34 4048 1 3 3 90 30 22 0 10 1; 1251 6 181 34 4048 1 3
3 90 30 15 0 10 1; 1251 6 181 34 4048 1 3 3 90 30 20 0 10 1; 1251 6 181 34
4048 1 3 3 90 30 25 0 10 1 ; 1251 6 181 34 4048 1 3 3 90 30 5 0 10 1; e 1251 6
181 34 4048 1 3 3 90 30 30 0 10 1.

 
14. DAS GARANTIAS:

14.1. Garantia financeira da execução:
14.1.1. Não será exigida garantia financeira da execução para este
objeto.

14.2. Garantia do produto:
14.2.1. Garantia dos lotes 1 e2:  será a garantia do fabricante, atendido
a NR6 e com validade do Certificado de Aprovação -CA expedido pelo órgão
nacional do Ministério do Trabalho para equipamento de proteção individual.
14.2.2. Garantia do lote 3:

14.2.2.1. Item 1, garantia de 1 (um) ano
14.2.2.2. Demais itens do lote 1, de acordo com o estabelecido pelo
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fabricante.
 

15.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
15.1. Não será permitido subcontratar o objeto deste certame.

 
16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

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

16.2. Da Contratante: 
16.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, 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/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
16.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
16.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
16.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
16.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas
e previdenciários através dos documentos pertinentes.
16.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.
 

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

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

17.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
17.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor do 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 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
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comprovados.
17.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
17.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
17.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

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

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

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

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

 
Responsável pela Especificação Técnica
Jairo Francisco Da Silva, 3º Sgt PM
MASP/MATRÍCULA: 162.866-8
 
Luciano Rodrigues Mapa, 3º Sgt PM
MASP/MATRÍCULA: 159.969-5

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 07/07/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 07/07/2022, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Vicente de Paula e Silva,
Major, em 07/07/2022, às 15:51, 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 48789164 e o código CRC F1BA394D.

Referência: Processo nº 1250.01.0009004/2021-18 SEI nº 48789164
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO
DE BENS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 125071 58/2022
(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  

CPF do Representante Legal  

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

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

SEM ICMS

R$ R$

COM ICMS

R$ R$

Prazo de
Garantia  

Assistência  
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Técnica  

Prazo de
Entrega  

Marca e
modelo  

.

.

.

Prazo de Validade da Proposta:  

Local de Entrega  

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

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

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 07/07/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 07/07/2022, às 15:44, 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 Thiago Vicente de Paula e Silva,
Major, em 07/07/2022, às 15:52, 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 48800837 e o código CRC 439260B7.

PADRÃO - Proposta Comercial de Bem PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 48800837         SEI 1250.01.0009004/2021-18 / pg. 30

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


Referência: Processo nº 1250.01.0009004/2021-18 SEI nº 48800837
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira - Belo Horizonte - CEP 30510-900
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.

PMMG/DTS/CSA-TIC LICITAÇÕES

Belo Horizonte, 28 de junho 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.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
 

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

 
 

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

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 07/07/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 07/07/2022, às 15:44, 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 Thiago Vicente de Paula e Silva,
Major, em 07/07/2022, às 15:52, 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 48800911 e o código CRC D379F8F0.

Referência: Processo nº 1250.01.0009004/2021-18 SEI nº 48800911
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira / Belo Horizonte - CEP 30510-900

Versão v.08.09.2021.

 

Processo nº 1250.01.0009004/2021-18

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
E A EMPRESA [INSERIR
NOME DA EMPRESA], NA
FORMA ABAIXO:

                                                           

Convênio COPASA/MG
Despacho 04/2022
SEI: 1250.01.0009004/2021-18
Memorando n° 40.337.2/2021-EMPM
Destino: CTT e Rotas do Interior
 
                         
O Estado de Minas Gerais, por meio Centro de Suprimentos e Aquisições de
Tecnologia da Informação e Comunicação da PMMG, CSA-TIC/PMMG, com sede na Av.
Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG, CEP 30.510-900, endereço
de correio eletrônico: csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br e csatic.pmmg@gmail.com,
inscrito no CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr.                                   ,            
                       PM, portador da Carteira de Identidade RG                               
   e inscrita no CPF sob o nº                                   e a empresa [inserir nome da
empresa], endereço de correio eletrônico: [inserir e-mail]; inscrito(a) no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº do CNPJ], com sede na
[inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representada pelo Sr(a). [inserir
nome do representante da contratada], inscrito(a) no CPF nº [inserir nº do CPF],
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente
do Pregão nº 1250071 58/2022, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto estadual nº 48.012/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com
suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas
específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.
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1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição
de equipamentos e ferramentas para a PMMG-DTS, Centros e Stic's 1
a 19 RPM, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do
Pregão nº 1250071 50/2022 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora,
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
 

ITEM Código
SIAD DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE

FORNECIMENTO QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
ANUAL

(R$)
1       
2       
3       

...       

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor [estimado]do presente Termo de Contrato é de R$ [inserir
valor] ([inserir valor por extenso]).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las: 1251 6 181
34 4048 1 3 3 90 30 22 0 10 1; 1251 6 181 34 4048 1 3 3 90 30 15 0 10 1; 1251
6 181 34 4048 1 3 3 90 30 20 0 10 1; 1251 6 181 34 4048 1 3 3 90 30 25 0 10 1
; 1251 6 181 34 4048 1 3 3 90 30 5 0 10 1; e 1251 6 181 34 4048 1 3 3 90 30
30 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 e no Termo de Referência.
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo
de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da
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Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

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

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo  Fiscal
Titular e Gestor o Chefe da Seção de Telemetria, tendo como Fiscal Suplente o
Chefe da Subseção de Sistemas de Rádio.
 

9. CLÁUSULA NONA - DO MODO DE FORNECIMENTO
9.1. O modo de fornecimento dos bens a serem entregues pela
CONTRATADA é aquele previsto no Termo de Referência e no Edital.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência e no Edital.
 

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

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

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

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as
sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou
por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias
ou coercitivas durante o procedimento licitatório.
11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim
como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009,
deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denúncia à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça, para adoção
das medidas cabíveis.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas
no Edital e no Termo de Referência.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

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

13.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela
nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na contratação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
13.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
13.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual,
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
será assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS

14.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores
sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
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sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
14.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de
controlador, nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a
CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei
nº 13.709/2018.
14.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados
exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe
vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa
autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma
incompatível com as finalidades e prazos acordados.
14.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em
até 2 (dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas
atividades, relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
14.5.  As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar
os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de
órgãos reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
14.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador,
para a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
14.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes
à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
14.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As
diretrizes aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que
envolva a presente contratação.
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES
14.1. 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.
14.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
CONTRATANTES poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no Diário Oficial
Eletrônico de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos
da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993.
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
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18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas
Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato,
conforme art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93.
 

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.

 
 
CONTRATANTE:      
 
CONTRATADA:      

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 07/07/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 07/07/2022, às 15:44, 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 Thiago Vicente de Paula e Silva,
Major, em 07/07/2022, às 15:52, 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 48801025 e o código CRC 08AECBF6.

Referência: Processo nº 1250.01.0009004/2021-18 SEI nº 48801025
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

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:

PADRÃO - Avaliação de Fornecedores PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 48801502         SEI 1250.01.0009004/2021-18 / pg. 44



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 Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 07/07/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
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Tenente, em 07/07/2022, às 15:45, 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 Thiago Vicente de Paula e Silva,
Major, em 07/07/2022, às 15:53, 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 48801502 e o código CRC 7CB32FE6.

Referência: Processo nº 1250.01.0009004/2021-18 SEI nº 48801502
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira - Belo Horizonte - CEP 30510-900
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Minas Gerais  diário do executivo sexta-feira, 08 de Julho de 2022 – 27 
ATo N .° 1412/2022

A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no uso de suas atribuições, CoNCEDE ADiCioNAL DE iNSALuBriDADE 
GrAu MÉDio, para regularização da situação funcional, aos servidores abaixo da unidade Acadêmica de Passos, nos termos do art . 7º do Decreto 
nº 39 .032/1997 e do art . 1º do Decreto nº 46 .104/2012, conforme homologação publicada em 13/05/2017, pela Superintendência Central de Perícia 
Médica e Saúde ocupacional:

LoCAL CArGo/FuNÇÃo SErviDor MASP PArA o PErÍoDo 
CoMPrEENDiDo

uPA de Passos Professor de Educação 
Superior

iáCArA SANToS BArBoSA oLivEirA 1391147-4 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
12/04/2022 a 31/12/2022

BruNA KArLA DuTrA 1521541-1 30/04/2022 a 31/12/2022
GLEiDA MAriA MArTiNS 1466221-7 09/05/2022 a 31/12/2022
CLEiDE AuGuSTA DE QuEiroZ 1386303-0 01/02/2022 a 17/03/2022
FrANK SoArES NEGrÃo 1454803-6 01/02/2022 a 17/03/2022
rAFAEL FErNANDo MENDES BArBoSA 1306264-1 01/02/2022 a 17/03/2022
PoLiCArDo GoNÇALvES DA SiLvA 1385395-7  01/02/2022 a 17/03/2022
MAriA iNÊS LEMoS CoELHo riBEiro 1398077-6 01/02/2022 a 17/03/2022

Laboratório de Zoologia e 
Biotério

Professor de Educação 
Superior

FáBio CurY DE BArroS 1490469-2 01/02/2022 a 31/12/2022
JuLiANo FiorELiNi NuNES 1386460-8 01/02/2022 a 31/12/2022

Laboratório de Anatomia Professor de Educação 
Superior

CAMiLA LiNHArES TAxiNi PASSoS 1489369-7 01/02/2022 a 31/12/2022
CArLA DA SiLvA MACHADo 1486744-4 18/04/2022 a 31/12/2022
CArLoS ToSTES GuErrEiro 1460534-9 28/04/2022 a 31/12/2022
iSABELA CriSTiNA GoMES HoNorio 1502277-5 06/04/2022 a 31/12/2022
MELiSSA GrAZiELLE MorAiS 1491624-1 18/04/2022 a 31/12/2022
MiriAN oLivEirA GouLArT 1524480-9 09/05/2022 a 31/12/2022
SiMoNE rEGiNA PoTJE 1499089-9 01/02/2022 a 31/12/2022
TABATA MArTiNS DE LiMA 1521617-9 26/04/2022 a 31/12/2022

Santa Casa de Misericórdia: 
Clínica Médica

Professor de Educação 
Superior

vANESSA oLivEirA SiLvA PErEirA 1385985-5 01/02/2022 a 17/03/2022
CAMiLA CurY SiLvA 1485849-2 01/02/2022 a 17/03/2022

roSiMAr APArECiDA ALvES DuTrA 1398078-4 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
12/04/2022 a 31/12/2022

BArTirA APArECiDA CurY DA SiLvA 1385940-0 18/04/2022 a 31/12/2022
LuCiANo BATiSTA SiLvEirA SANToS 1460923-4 01/02/2022 a 17/03/2022
LuCiANA NEGrÃo ALMEiDA MorAiS 1453048-9 01/02/2022 a 17/03/2022
rAFAEL FErNANDo MENDES BArBoSA 1306264-1 08/04/2022 a 31/12/2022

ALiNE TEixEirA SiLvA 1442643-1 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
12/04/2022 a 31/12/2022

Santa Casa de Misericórdia: 
Clínica Cirúrgica

Professor de Educação 
Superior

BEATriZ DuTrA BrAZAo LELiS 1386106-7 12/04/2022 a 31/12/2022
MoNiSE MArTiNS DA SiLvA 1443862-6 01/02/2022 a 17/03/2022

Santa Casa de Misericórdia: 
unidade de urgência/
Emergência e Terapia 
intensiva

Professor de Educação 
Superior

ALiSSoN JÚNior DoS SANToS 1398095-8 01/02/2022 a 17/03/2022
ALiNE TEixEirA SiLvA 1442643-1 12/04/2022 a 31/12/2022

GLEiDA MAriA MArTiNS 1466221-7 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
09/05/2022 a 31/12/2022

MATEuS GouLArT ALvES 1387777-4 01/02/2022 a 17/03/2022
CLEiDE AuGuSTA DE QuEiroZ 1386303-0 12/04/2022 a 31/12/2022

Santa Casa de Misericórdia: 
Maternidade

Professor de Educação 
Superior

FLávio DuTrA MirANDA 1460921-8 01/02/2022 a 17/03/2022
CYNArA MAriA PErEirA 1460557-0 26/04/2022 a 18/08/2022
BEATriZ DuTrA BrAZÃo LÉLiS 1386106-7 01/02/2022 a 17/03/2022
DÉBorA DA PENHA HErCuLANo 1487871-4 01/02/2022 a 17/03/2022
MoNiSE MArTiNS DA SiLvA 1443862-6 12/04/2022 a 31/12/2022
AMANDA APArECiDA BorGES 1413381-3 01/02/2022 a 17/03/2022

Laboratório de Habilidades 
Salas 5, 6 e 7

Professor de Educação 
Superior

ALiNE TEixEirA SiLvA  1442643-1 12/04/2022 a 31/12/2022
ALiSSoN JuNior DoS SANToS 1398095-8 06/04/2022 a 31/12/2022
AMANDA APArECiDA BorGES 1413381-3 12/04/2022 a 31/12/2022
ANA PAuLA FErrEirA 1524946-9 27/04/2022 a 31/12/2022
BEATriZ DuTrA BrAZAo LELiS  1386106-7 12/04/2022 a 31/12/2022
BruNA KArLA DuTrA 1521541-1 30/04/2022 a 31/12/2022
GLiLCiANE MorCELi 1480874-5 09/04/2022 a 31/12/2022
iSABELA CriSTiNA GoMES HoNorio  1502277-5 06/04/2022 a 31/12/2022
MAriA iNES LEMoS CoELHo riBEiro 1398077-6 14/04/2022 a 31/12/2022
MATEuS GouLArT ALvES 1387777-4 09/04/2022 a 31/12/2022
MoNiSE MArTiNS DA SiLvA 1443862-6 12/04/2022 a 31/12/2022
rAQuEL DuLLY ANDrADE 1385867-5 08/04/2022 a 31/12/2022
TABATA MArTiNS DE LiMA 1521617-9 26/04/2022 a 31/12/2022
vANESSA oLivEirA SiLvA PErEirA 1385985-5  09/04/2022 a 31/12/2022

Laboratório de 
Hidrobiologia

Professor de Educação 
Superior

FErNANDA HurBATH PiTA BrANDAo 1490472-6 01/02/2022 a 31/12/2022
JAQuELiNi DE oLivEirA ZENi 1498981-8 01/02/2022 a 31/12/2022
NArAiANA LourEiro BENoNE 1490471-8 01/02/2022 a 31/12/2022

Laboratório de Bases 
Biológicas: Microscopia

Professor de Educação 
Superior

ANA LiA MAZZETi SiLvA 1498841-4 01/02/2022 a 31/12/2022
ANDrESSA uEHArA APProBATo 1487018-2 01/02/2022 a 31/12/2022
CAio roBErTo SoArES BrAGANÇA 1206802-9 01/02/2022 a 31/12/2022
CAMiLA BELForT PiANTiNo FAriA 1386131-5 01/02/2022 a 31/12/2022
CHriSTiANE ELiZA MoTTA DuArTE 1495738-5 01/02/2022 a 31/12/2022
DioGo GoNTiJo BorGES 1398846-4 18/04/2022 a 31/12/2022
iSABELA CriSTiNA GoMES HoNorio 1502277-5 06/04/2022 a 31/12/2022
KAriNA MACiEL PADuA 1386553-0 26/04/2022 a 31/12/2022
LiNDAMAr MAriA DE SouZA 1495996-9 13/04/2022 a 31/12/2022
LuCAS rEZENDE PENiDo PASCHoAL 1477292-5 09/04/2022 a 31/12/2022
LuiS FErNANDo viANA FurTADo 1487803-7 01/02/2022 a 31/12/2022

MArCo TuLio MENEZES CArvALHo 1386309-7 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
18/04/2022 a 31/12/2022

MAriANA CiNTrA PAGoTTi 1525204-2 19/05/2022 a 31/12/2022
MAriTA GiMENEZ PErEirA 1496003-3 08/04/2022 a 31/12/2022
MAriTA vEDovELLi CArDoZo 1491444-4 01/02/2022 a 31/12/2022

MELiSSA GrAZiELLE MorAiS 1491624-1 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
18/04/2022 a 31/12/2022

NAYArA iZABEL viANA MourA 1496343-3 18/04/2022 a 31/12/2022

NiCoLE BLANCo BErNArDES 1406073-5 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
19/04/2022 a 31/12/2022

NiLToN NASCiMENTo DoS SANToS JuNior 1487709-6 01/02/2022 a 17/03/2022
rENATA DELLALiBErA JoviLiANo 1486797-2 01/02/2022 a 31/12/2022
roSY ELLEN FrEirE viANA SANToS 1525419-6 20/05/2022 a 18/08/2022
SArAH rEGiNA vArGAS 1498990-9 01/02/2022 a 31/12/2022
SiLvio DE ALMEiDA JuNior 1524672-1 02/05/2022 a 31/12/2022
TABATA MArTiNS DE LiMA 1521617-9 26/04/2022 a 31/12/2022
YASMiM AurorA viEirA BrAGA 1525076-4 25/04/2022 a 18/08/2022

Laboratório PSF Escola Professor de Educação 
Superior 

AMANDA APArECiDA BorGES 1413381-3 12/04/2022 a 31/12/2022
ANA PAuLA FErrEirA 1524946-9 27/04/2022 a 31/12/2022
CAMiLA DE PAuLA FoNSECA 1502596-8 18/04/2022 a 31/12/2022
DEBorA MAriA MorENo LuZiA 1323231-9 18/04/2022 a 31/12/2022

FLAviA PiMENTA Do NASCiMENTo 1385575-4 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
12/05/2022 a 31/12/2022

GABriELA DA CuNHA JANuArio 1480192-2 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
08/04/2022 a 31/12/2022

GLEiDA MAriA MArTiNS 1466221-7 09/05/2022 a 31/12/2022
GLiLCiANE MorCELi 1480874-5 01/02/2022 a 17/03/2022

iACArA SANToS BArBoSA oLivEirA 1391147-4 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
12/04/2022 a 31/12/2022

LAurA MAriANE roDriGuES 1517421-2 12/04/2022 a 31/12/2022
MATEuS GouLArT ALvES 1387777-4 01/02/2022 a 17/03/2022
MATHEuS FErrEirA JuCA 1496492-8 09/04/2022 a 18/08/2022
MoNiSE MArTiNS DA SiLvA 1443862-6 12/04/2022 a 31/12/2022
PoLiCArDo GoNCALvES DA SiLvA 1385395-7 08/04/2022 a 31/12/2022

rAQuEL DuLLY ANDrADE 1385867-5 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
08/04/2022 a 31/12/2022

SANDrA DE SouZA PErEirA 0547754-2 01/02/2022 a 17/03/2022
SErGio vALvErDE MArQuES DoS SANToS 1480298-7 09/04/2022 a 31/12/2022
WALiSETE DE ALMEiDA GoDiNHo roSA 1386025-9 01/02/2022 a 17/03/2022

Ambulatório Escola Prof . 
Luiz Camilo T . Silveira

Professor de Educação 
Superior 

JoSELY PiNTo DE MourA 1386164-6 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
08/04/2022 a 31/12/2022

SErGio vALvErDE MArQuES DoS SANToS 1480298-7 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
09/04/2022 a 31/12/2022

SiLvio DE ALMEiDA JuNior 1524672-1 02/05/2022 a 31/12/2022
MoNiSE MArTiNS DA SiLvA 1443862-6 12/04/2022 a 31/12/2022
JANE BorGES LEMoS MATTAr 18/04/2022 a 31/12/2022

GEiLToN xAviEr DE MAToS 1093022-0 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
18/04/2022 a 31/12/2022

Laboratório Escola 
de Análises Clínicas 
- Biomedicina

Professor de Educação 
Superior

KAriNA MACiEL PáDuA 1386553-0 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
26/04/2022 a 31/12/2022

CAMiLA BELForT PiANTiNo FAriA 1386131-5 01/02/2022 a 31/12/2022
MArCo TuLio MENEZES CArvALHo 1386309-7 18/04/2022 a 31/12/2022
MELiSSA GrAZiELLE MorAiS 1491624-1 18/04/2022 a 31/12/2022
rENATA DELLALiBErA JoviLiANo 1486797-2 01/02/2022 a 31/12/2022
THALiTA GrAZiELLY SANToS 1475737-1 01/02/2022 a 17/03/2022

MArLoN viLELA DE BriTo 1398385-3 01/02/2022 a 17/03/2022 e 
08/04/2022 a 31/12/2022

Belo Horizonte, aos 6 de julho de 2022 .
Prof .ª Lavínia rosa rodrigues

reitora
07 1659271 - 1

ATo N .º 1419/2022 ANuLA o ATo nº 1404/2022, publicado em 
01/07/2022, de Convocação, referente a vaga 01, do edital 26/2022, 
do professor THALES CASSEMiro ALvES, da unidade Acadêmica 
de ituiutaba .
ATo N .º 1421/2022 rEGiSTrA, a opção pelo rEGiME DE 
TrABALHo CoM DEDiCAÇÃo ExCLuSivA à professora TELMA 
JANNuZZi DA SiLvA LoPES, Masp n° 1121730-4, da unidade 
Acadêmica de Barbacena, enquanto permanecer no exercício da função 
a que se refere o artigo 58 do Decreto nº 46 .352/2013, a contar da data 
desta publicação .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
 reitora

07 1659290 - 1

A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais exonera, a 
pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, THiAGo 
DE CASTro LoPES, MASP 1520581-8, do cargo de provimento em 
comissão DAi-12 uM1100084, a contar de 04/07/2022 .

A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais exonera, a 
pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, HEBEr 
CASSio ArAuJo, MASP 1454478-7, do cargo de provimento em 
comissão DAi-22 uM1100087, a contar de 04/07/2022 .

07 1659206 - 1

Editais e Avisos
GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
ExTrATo DE TErMoS DE DoAÇÃo KiT DEFESA CiviL

resumo dos Termos de Doações celebrados entre o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio do Gabinete Militar do Governador, 
por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, doravante 
denominadoDoADor, e o Município, doravante denominado 
DoNATário, conforme o Quadro - relação de Municípios 
Donatários. Objeto: doação de Kit Defesa Civil, em caráter definitivo 
e sem encargos, sendo osmateriais (1) Notebook, (1) Camioneta, (5) 
Coletes e (1) Trena Eletrônica, constantesdo Quadro 1 -Detalhamento 
de Materiais Doados, Anexo Único do referido Termo de Doação . valor 
Total do Kit Defesa Civil: r$ 163 .385,72 (cento e sessenta e três mil, 
trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) . Signatário 
Doador: Cel PM osvaldo de Souza Marques (Chefe do Gabinete Militar 
do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil) .

Quadro – relação de Municípios Donatários

Donatário
Signatário 

do 
Munícipio

Data de 
Assinatura Processo SEi Nº

São Sebastião 
do Paraíso

Marcelo de 
Morais 06/07/2022 1070 .01 .0004450/2021-29

5 cm -07 1658990 - 1

ADvocAciA-GErAL Do EStADo
ExTrATo Do 2º TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo N° 9251447

Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a empresa 
MG Proteção e Monitoramento LTDA . - EPP . objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência e o reajuste ao valor do contrato 9251447 . vigência: 
11/07/2022 a 10/07/2023 . valor: r$ 5 .872,33 . Dotação orçamentária: 
1081 .04 .122 .705 .2500 .0001 .3 .3 .90 .39-62  .0 .10 .1 .  Belo Horizonte, 07 
de julho de 2022 .

2 cm -07 1659017 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG – EM4rPM . Pregão Eletrônico 10/2022, Processo SEi nº 
1250 .01 .0006473/2022-64 . Processo de Compra nº 29/2022, unidade 
de compra nº 1253828 . objeto: Aquisição de Pneus novos para viatura 
04 (quatro) rodas e motocicletas, com entrega parcelada no ano de 2022, 
para atender a demanda da 4ª rPM em Juiz de Fora-MG e unidades 
Apoiadas, conforme Edital . Propostas: Envio ao Portal de Compras/
MG de 08:00 horas de 08/07/2022 até 08:59 horas de 19/07/2022 . 
Pregão no site www .compras .mg .gov .br . 

Juiz de Fora, 04 de Julho de 2022, SávioGeraldo Corsino Pires, 
TEN CEL PM, ordenador de Despesas da 4ª rPM – PMMG .

3 cm -07 1658759 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG - 15ª rPM x Bárbara Cristina Martins Dantas . Contrato nº 
9344025/2022 . objeto: Aquisição de suprimentos de informática para 
atender as unidades Apoiadas que compõem a 15ª rPM, durante o 
exercício de 2022 . vigência: 08/07/2022 a 31/12/2022 . valor global: 
r$ 21 .499,00 .

2 cm -07 1659125 - 1

 AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG-CAE – Pr . El . 1255125/21/2022 – Contratação de serviço 
gráfico de impressão digital de livros para o centro de pesquisa e pós-
graduação (CPP),conforme especificações mínimas constantes do 
Anexo i e condições estipuladas no Edital . Envio das propostas até às 
9h do dia 21/07/2022 . A abertura da sessão ocorrerá às 09h01min do 
mesmo dia . www .compras .mg .gov .br

2 cm -07 1658911 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo PMMG/DTS-CSA-TiC
 Pregão Eletrônico 1250071 58/2022 . objeto: aquisição de equipamentos 
e ferramentas para a PMMG-DTS, Centros e Stic’s 1 a 19 rPM . As 
propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www .
compras .mg .gov .br, até o dia 21/07/2022, às 08h55 . A abertura da seção 
de lances será a partir das 09horas da mesma data . informações fone 
(31) 2123-1018 . Edital disponível em www .compras .mg .gov .br e www .
policiamilitar .mg .gov .br/portal-pm/licitacao .action

2 cm -07 1659113 - 1

CorrEGEDoriA DA PoLÍCiA MiLiTAr
ExTrATo DE TErMo DE ADiTAMENTo DE CoNTrATo

PMMG - CorrEGEDoriA x KENTA iNForMáTiCA S/A ., CNPJ 
CNPJ 01 .276 .330/0001-77 - CoTEP/ProC . 10/2019 – Contrato nº 
9219612/2019 . objeto: prestação de serviços de manutenção, suporte 
técnico, atualização de software, das licenças DrS inquérito e DrS 
Audiência, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data do terceiro 
termo aditivo . valor r$ 4 .812,37 .

(a)ANTÔNio CoELHo FErNANDES, MAJ .PM
orDENADor DE DESPESAS

3 cm -07 1659196 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG-DS-CSC SAÚDE x HTS– Tecnologia em Saúde, Comércio, 
importação e Exportação Ltda . CNPJ: 66 .437 .831/0001-33 .
Contrato: Nº 9342936/2022, Lote 8 . Pregão Eletrônico nº46/2022– 
Processo de Compras: 125530200046/2022 . Processo SEi 
nº:1250 .01 .0002775/2022-97 .objeto: aquisição de materiais 
médicos diversos para atendimento dos usuários do HPM, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão 
nº 46/2022, identificado no preâmbulo e na proposta vencedora e 
no contrato, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição . vigência: por 12 (doze) meses, com início na data de 
07/07/2022 e encerramento em 06/07/2023, com eficácia a partir da 
publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa. Valor: R$ 
47 .200,00 (quarenta e sete mil e duzentos reais) . Dotação orçamentária: 
1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .3390 .30 .10 .0 .49 .2 .

3 cm -07 1659033 - 1

PMMG – 7ª rPM – PrEGÃo ELETrÔNiCo 06/2022
unidade Executora: 1259975 . Processo de compras 21/2021 . objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de materiais e suprimentos 
de informática para a 7ª rPM e unidade apoiadas, conforme 
especificações, exigências e demais informações descritas no Edital, 
Termo de referência e demais anexos . Data da Sessão do Pregão: 28 
de julho de 2022 às 09h00 . informações no tel . (37) 3301-0120 . Edital 
disponível no site: www .compras .mg .gov .br e www .policiamilitar .
mg .gov .br, link “Licitações” .

2 cm -07 1658922 - 1

AviSo DE rETiFiCAÇÃo A EDiTAL DE LiCiTAÇÃo
 PMMG-3ª rPM- Licitação- Processo de compra nº 15/2022 . objeto: 
aquisição de materiais de construção para reforma da sede do 61º BPM 
e na 282ª Cia da 3ªRPM, no exercício financeiro de 2022, conforme 
especificações estabelecidas no Termo de Referência. Retificação 
deve-se a inclusão de anexos ao edital e mudança de data do processo 
licitatório . Propostas: envio ao portal de compras de 08/07/2022 até 
às 08h30m do dia 20/07/2022 . www .compras .mg .gov .br e https://
policiamilitar .gov .br/portal-pm/licitacao .action .

2 cm -07 1658909 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG - 15ª rPM x Anderson raniere Ferreira Guedes - ME . Contrato 
nº 9344024/2022 . objeto: Aquisição de componentes de informática 
para atender as unidades Apoiadas que compõem a 15ª rPM, durante 
o exercício de 2022 . vigência: 08/07/2022 a 31/12/2022 . valor global: 
r$ 69 .987,05 .

2 cm -07 1659097 - 1

ExTrATo CoNTrATo
PMMG – CTPM - Processo de Compra 1261556-000064/2021 . registro 
de preço fora do SirP – Contrato Nº 9341887/2022- contrato que entre 
si celebram, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais/Colégio 
Tiradentes e a empresa Tecno 2000 indústria e Comercio LTDA, 
CNPJ: 21 .306 .287/0001-52 . objeto: Aquisição de bens permanentes 
consistente em Mesa de Trabalho em “L”, com corte convexo e em 
Armário alto 2 (duas) portas de abrir e 3 (três) prateleiras internas 
com altura regulável, incluindo serviço de montagem e instalação, 
para atender as necessidades das unidades dos CTPM, observando-se 
os valores unitários, as especificações e condições estabelecidas 
decorrente, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 046/2021 
MP/PA, Ata de registro de Preços nº 062/2021-MP/PA, Processo SEi 
Nº 1250 .01 .0002691/2022-37, gerenciada pelo Ministério Público do 
Estado do Pará . valor Total do contrato é r$ 109 .450,00 (cento e nove 
mil quatrocentos e cinquenta reais) . 

4 cm -07 1658923 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG - 14ª rPM . Pregão Eletrônico 07/2022; Processo de compras 
32/2022 . uE1259969; objeto: Aquisição de Pneus automotivos para as 
viaturas da 14ªrPM, em Curvelo/MG, conforme edital . Proposta: envio 
Portal de Compras/MG, entre 09:00h de 08/07/2022 até as 08:59h de 
26/07/2022 .

2 cm -07 1658797 - 1

DirEToriA DE rECurSoS HuMANoS
 ATo DE CoNvoCAÇÃo PArA PoSSE

o CoroNEL PM DirETor DE rECurSoS HuMANoS, no uso 
de suas atribuições previstas no regulamento da Diretoria de recursos 
Humanos da PMMG (r-103), aprovado pela resolução nº 3 .875, de 
08ago06, CoNvoCA para PoSSE, a candidata abaixo relacionada, 
NOMEADA conforme publicado no Diário Oficial dos Poderes do 
Estado de Minas Gerais nº 135, de 05jul22, em cumprimento à liminar 
concedida em sede de sentença, nos autos do processo judicial nº 
5007686-93 .2016 .8 .13 .0313, em trâmite perante a vara da Fazenda 
Pública e Autarquias da Comarca de ipatinga, para o cargo do Colégio 
Tiradentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG, 
relativo ao Edital SEPLAG/PMMG nº 02/2011:

iPATiNGA
PEB - NÍvEL i - GrAu A / ANoS iNiCiAiS 

Do ENSiNo FuNDAMENTAL
CLASSiFiCAÇÃo NoME iDENTiDADE

4º viviANE PACHECo 
PorTo ToMAZ MG11806482

 A candidata deverá comparecer, com a documentação descrita no 
edital, respeitado o estrito cumprimento à sentença, na unidade do 
CTPM/ipatinga, situada na rua Caxambú, 61, Centro, ipatinga, MG, 
CEP 35160-039, tel .: (31) 3821-1174, na data e horário explicitado no 
cronograma abaixo:

 CroNoGrAMA DE PoSSE
DATA 08/07/22 a 04/08/22

Horário A candidata deverá entrar em contato com a respectiva 
unidade para agendar o dia e horário de posse

 roDriGo PiASSi Do NASCiMENTo, CEL PM
DirETor DE rECurSoS HuMANoS

7 cm -07 1658665 - 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 3202207080110270127.
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