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Objeto: Aquisição de aeronave turbo hélice, bimotor, pressurizado, com capacidade
de transportar pelo menos 9 (nove) passageiros mais 2 (dois) tripulantes , sob a
forma de entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I.
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14. DA CONTRATAÇÃO
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19. DISPOSIÇÕES GERAIS

 
ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO
DE BENS
ANEXO DE EDITAL III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO DE EDITAL V - DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
 
1. PREÂMBULO
 ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais torna
pública a realização de licitação na modalidade  pregão presencial do tipo maior
desconto, no modo de disputa aberto, em sessão pública, na sede do Comando de
Aviação do Estado, visando a aquisição de aeronave turbo hélice, bimotor,
pressurizado, com capacidade de transportar pelo menos 9 (nove) passageiros , sob
a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I, 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 por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
na Resolução [Inserir número da Resolução/Portaria].

1.1.1. A sessão de pregão terá início no dia [Inserir dia] de [Inserir
mês] de [Inserir ano], às [Inserir horário] horas. Todas as referências de
tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.

1.2. A sessão de pregão será realizada presencialmente na sede do
Comando de Aviação do Estado, situado a Rua dos Hangares nº 50, bairro Itapoã
- Belo Horizonte/Minas Gerais.

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de aeronave turbo
hélice, bimotor, pressurizado, com capacidade de transportar pelo menos 9
(nove) passageiros mais 2 (dois) tripulantes, sob a forma de entrega
integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas n,
conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de
acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus
anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
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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
licitacaocomave@pmmg.mg.gov.br, observado o prazo previsto no item
3.1.
3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar ao Comando de Aviação do Estado -
COMAVE - a indisponibilidade do sistema.

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

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

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

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

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração
e os licitantes.
3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não
fundamentadas não serão analisadas e serão arquivadas pela autoridade
competente.
3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item,
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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.
4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26
de junho de 2018 se dará da seguinte forma:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
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
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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, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado,
aeronave pré qualificada, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á  a etapa de envio
dessa documentação.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações 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.
6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente, desde que
já de aeronave pre qualificada para participar da licitação.
6.7. 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.
6.8. 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.
6.9. O prazo de validade da proposta será de 60 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.
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7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o
preenchimento dos campos abaixo,  conforme modelo constante no Anexo II -
Proposta Comercial.

7.1.1. Valor unitário e total do item ;
7.1.2. Marca;
7.1.3. Modelo;
7.1.4. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial
contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referência;
7.1.5. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta
inicial o extrato do Bluebook da aeronave, conforme apresentado na fase de
pré qualificação.
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 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 na data,
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horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise
prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não
exime a Administração da verificação de sua conformidade com todas as
especificações contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de
aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada
lote.
8.2.2. 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 pregoeiro ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto,
classificando o que apresentar menos OVER PRICE.

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 percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado.
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 0,1%.
8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão presencial o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com prorrogações.
8.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da etapa competitiva.
8.10. A prorrogação da etapa de envio de lances, de que trata o subitem
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive em lances
intermediários.
8.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessão pública será encerrada.
8.12. Encerrada a fase competitiva sem prorrogação automática pelo
sistema, nos temos do subitem 7.9., o pregoeiro poderá admitir o reinício da
etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.
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. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.16. Do empate ficto
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8.16.1. 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.
8.16.2. 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.

8.16.2.1. 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.
8.16.2.2. 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.
8.16.2.3. 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.

8.17. Do empate real
8.17.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
8.17.2. 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:

8.17.2.1. no país;
8.17.2.2. por empresas brasileiras;
8.17.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
8.17.2.4. 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.

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

8.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar 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.

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

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

8.20.1. O critério de julgamento será o de maior desconto (menor Over
Price) apurado de acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.20.2. 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.

8.20.2.1. 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.
8.20.2.2. 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.

8.20.2.2.1. 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.

8.20.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.20.4. 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;
8.20.5.  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.

8.20.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada, antes de findo o prazo.
8.20.5.2. 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 por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio sob pena de não
aceitação da proposta.

8.20.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.20.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando a nova data e horário para a sua continuidade.

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

8.20.8. 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
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
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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 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
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 –
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RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser
emitida pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

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

10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1. Não será exigido atestado comprobatório de capacidade
técnica, devido à característica do certame de entrega direta e única
do item do lote único.s.

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

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

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

10.11.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a
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.
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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 notificar que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a
comparecer no dia e horário informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do
lote em referência.

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

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões em outros três dias úteis, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
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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
licitacaocomave@pmmg.mg.gov.br, e identificados com os dados da
empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote),
observado o prazo previsto no item 11.1.

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

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

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

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

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

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

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 atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.
14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário  Externo no
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SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que
regem o processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como
válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha),
tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das
ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão
passíveis de apuração civil, penal e administrativa.

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

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

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

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
 

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

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

17.  DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado por meio 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, da seguinte forma:
17.2. Será destinado o sinal de 10% para arcar com as custas da pré inspeção,
pré compra, traslado da aeronave para pré compra e custas de viagem da equipe
técnica. 
17.3. No caso da aeronave fora do território nacional, o sinal será via conta
ESCROW1.
17.4. Caso a aeronave não seja aprovada na pré compra (discrepância que
impede a aeronavegabilidade não sanada) o sinal deverá ser estornado.
17.5. Será pago os 90% em caso de aeronave em território nacional no ato da
entrega; caso a aeronave esteja fora do território nacional, o valor referente a 90%
será pago após a aprovação na pré compra em uma conta ESCROW1  que irá
gerenciar o pagamento.
17.6. Os custos da contratação da conta ESCROW ficará a cargo do licitante.

1 ESCROW Conta que gerencia transferência de bens e de pagamento. É uma garantia utilizada
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para realizar a gestão de riscos entre duas ou mais partes envolvidas em uma negociação, sendo
estabelecida através de um contrato ou acordo comercial

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

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

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

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

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

19.6.1. Os órgãos e entidades contratantes pertencentes ao Poder
Executivo Estadual, dependentes de recursos do Tesouro Estadual, deverão
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.

 
 

[Inserir nome da autoridade competente e setor/Órgão correspondente]
 
 

Referência: Processo nº 1250.01.0010181/2021-55 SEI nº 38689417
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Seção de Licitações do Comando de Aviação do
Estado

Versão v.20.09.2020.
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO DA
UNIDADE DE
COMPRAS

10/11/2021 PMMG 1254266

 

RESPONSÁVEL PELA
SOLICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA
OU DIRETORIA

Nome: Charlles Crisstian da Silva
manutencaocorpaer@gmail.com
Ramal para contato: 3307-
0221

CMSAER/COMAVE

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto o Pregão para aquisição de aeronave
turbo hélice, bimotor, pressurizado, com capacidade de transportar pelo menos 9
(nove) passageiros mais 2 (dois) tripulantes, sob a forma de entrega
integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.

LOTE ITEM

CÓDIGO
DO

ITEM
NO

SIAD

QUANTIDADE
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

DESCRIÇÃO DO
ITEM CATMAS

Único 1 1847660 1  

Avião bimotor;
Autonomia de
voo: Mínimo
05:30 horas;
Capacidade:
02 tripulantes e
09 passageiros;
Capacidade (2):
6350 kg ou
superior;
Voo: IFR/VFR;
Propulsão:
Turbo-hélice a
reação.

 
1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1.1. Considerando a necessidade de disponibilidade mínima da aeronave,
o elevado custo das manutenções e alto investimento para aquisição, exige-se os
seguintes requisitos mínimos do objeto licitado visando economicidade e
eficiência:

1.1.1.1. Ano de fabricação não inferior a 1984, com horas totais de operação não
superiores à 16.000 (dezesseis mil) horas de voo, e pelo menos 800 horas
disponíveis para revisão geral de motores;
1.1.1.2. Possua no mínimo 2 (dois) anos de disponibilidade de hélices;
1.1.1.3. Possua no mínimo  2 (dois) anos de disponibilidade de TBO dos motores;
1.1.1.4. Possua no mínimo  2 (dois) anos de disponibilidade de trem de pouso,
sendo este de acionamento hidráulico;
1.1.1.5. Tenha sofrido nos últimos 12 (doze) meses anteriores a entrega da
aeronave uma inspeção completed.
1.1.1.6. Capacidade mínima de 09 (cinco) passageiros, mais 02 (dois) pilotos.
1.1.1.7. Peso mínimo de decolagem de 6.800kg ou superior.
1.1.1.8. A aeronave deverá possuir sistema de pressurização para a realização de
voos atingindo teto máximo de 35.000ft. 
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1.1.1.9. A aeronave deverá ser classificada como tipo no que se refere à
habilitação.
1.1.1.10. Estar homologada, perante à Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) para voos VFR (regras de voo visual) e IFR (regras de voo por instrumentos),
diurno e noturno,  com capacidade e homologação também para realizar voos
RNAV/PBN/RNP;
1.1.1.11. Possuir certificado de aeronavegabilidade (CVA) válido na data de entrega
da aeronave.
1.1.1.12. Potência mínima de 1050SHP em cada motor.
1.1.1.13. Motores com TBO mínimo de 800 horas.
1.1.1.14. No mínimo 100 horas disponíveis para a próxima manutenção
ordinária/calendárica.
1.1.1.15. Possuir matrícula nacional na entrega da aeronave.
1.1.1.16. Não possuir histórico de acidente ou incidente.
1.1.1.17. Possuir no mínimo os seguintes equipamentos, os quais devem estar em
perfeito funcionamento:
1.1.1.17.1. 01 (um) ELT ,  para localização de emergência. ELT é um equipamento
exigido pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC que é usado por equipes de
busca e salvamento na localização de aeronaves em casos de acidentes.
1.1.1.17.2. 01 (um) sistema de detecção de mau tempo – radar meteorológico
instalado e em perfeito funcionamento.
1.1.1.17.3. 01 (um) radar altímetro, com aviso sonoro e luminoso da altura de
decisão, com capacidade de TAWS e em perfeito funcionamento;
1.1.1.17.4. Piloto automático  de 03 (três) eixos,  com capacidade e homologação
adequada para executar procedimentos GNSS e em perfeito funcionamento;
1.1.1.18. Possuir horas totais de todos os componentes com serial number igual
ao do número total de horas da aeronave desde nova (TTSN), salvo se este
componente tenha sido trocado por possuir tempo de vida menor do que o tempo
total desde novo (TTSN) que a respectiva aeronave se encontra (neste caso o tempo
total do componente dever ser igual ao TTSN presente da aeronave subtraído do
TTSN quando da troca da aeronave) ou ter apresentado discrepância (não causada
por acidente ou incidente).
1.1.1.19. Todos os boletins de serviço mandatórios de célula, motor e hélice devem
estar cumpridos quando da entrega da aeronave.
1.1.1.20. A aeronave deverá ser entregue com documentação em nome da Polícia
Militar de Minas Gerais, sendo este processo com ônus da contratada, e com os
seguintes documentos:
1.1.1.20.1. Certificado de aeronavegabilidade válido.
1.1.1.20.2. Certificado de matrícula válido em nome da contratante.
1.1.1.20.3. Ficha de peso e balanceamento.
1.1.1.20.4. Licença de Estação ANATEL vigente;
1.1.1.20.5. Taxa FISTEL quitadas.
1.1.1.20.6. Mapa de componentes.
1.1.1.21. A aeronave não pode ser objeto de ação judicial, nem tampouco estar
penhorada ou sequestrada por ação judicial, estando completamente livre de
gravames;
1.1.1.22. A contratada entregará juntamente com a aeronave, sem custos
adicionais, os documentos originais abaixo relacionados:
1.1.1.22.1. Da Célula:

Manual de Voo;

Caderneta de Célula;

Programa de Manutenção Recomendado;

Boletins de Serviço (SB);

Cartas de Serviços.

1.1.1.22.2. Do Motor:

Caderneta do Motor;

Boletins de Serviço da Turbina;

Cartas de Serviço da Turbina.

1.1.1.22.3. Manuais de Operação dos equipamentos e aviônicos instalados (diagrama
elétrico);
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1.1.1.22.4. Sistema de luzes para iluminação interna da cabine.
1.1.1.22.5. Instrumentos com iluminação de intensidade regulável.
1.1.1.22.6. Sistema de luzes de navegação;
1.1.1.22.7. Sistema de luzes anti-colisão, do tipo estroboscópica;

1.1.1.22.8. “Strobe-light”1 no estabilizador horizontal, com acionamento pelo piloto,
aumentando a visibilidade da aeronave;

1 Luz estroboscópica.

1.1.1.22.9. Faróis de pouso e táxi;
1.1.1.22.10.Kit de bordo, contendo:

Obturadores para tubos de pitot, tomadas de pressão estática, entrada de ar de motor e
escapamento do motor;

02 (dois) calços de roda para estacionamento da aeronave;

Capa interna de proteção para atenuação da luz solar, com bolsa de armazenamento;

(2) duas cópias de todas as chaves da aeronave;

01 (uma) bolsa com kit de primeiros socorros com materiais exigidos para operação no
Brasil.

1.1.1.22.11.Possuir tomada externa, para permitir o uso de fonte externa para
partida do motor e funcionamento de aviônicos;

1.2. DA PRÉ-INSPEÇÃO 
1.2.1. A contratante irá nomear uma comissão para realização da pré-
inspeção.
1.2.2. Caso a aeronave esteja fora do Estado de Minas Gerais a
CONTRATADA deverá arcar com as despesas de passagem, hospedagem e
alimentação da equipe técnica, composta de 03 (três) pessoas indicadas pela
CONTRATANTE,  onde a aeronave esteja.
1.2.3. Na pré inspeção, serão verificados os seguintes itens:
a) Verificação operacional, em solo, dos sistemas que equipam a aeronave
mediante ficha a ser idealizada pelo Centro de Manutenção da contratante em
função do modelo e número de série da aeronave oferecida;
b) Verificação operacional em voo, dos sistemas mediante ficha idealizada pela
operações da contratante em função do modelo e número de série da aeronave
e da grade de aviônicos que a compõe;
c) Inspeção visual da aeronave (interior e exterior) quanto a condição geral;
d) Análise do mapa de grandes reparos e grandes modificações da aeronave pelo
CTM da contratante e verificação, caso haja modificação via STC, se há CST
relativo que viabilize sua operação no Brasil. Além de acesso a toda
documentação da aeronave pela equipe que realizará a pré inspeção.
1.3. DA PRÉ-COMPRA
1.3.1. A aeronave ofertada, antes da assinatura do contrato, deverá ser
objeto de inspeção de pré-compra, com ônus para licitante, em Centro de
Serviço Autorizado pelo Fabricante da aeronave e homologado pela ANAC,
em território nacional, ou órgão equivalente, em território internacional, devendo
ser analisado os seguintes aspectos:

Análise da performance dos motores e testes de vibração;
Inspeção boroscópica completa de motores e apu’s;
Inspeção dos para-brisas e janelas, quanto à espessura, rachaduras e deformações,
delaminação e distorções;
Inspeção quanto à corrosão geral nos pontos críticos da estrutura, presença de danos por
raios e contorno ideal;
Teste funcional de todo o sistema elétrico e eletrônico;
Análise de toda documentação técnica para avaliação dos itens vencidos (ou a vencer) e
boletins de serviços aplicáveis;
Levantamento documental.

1.3.1.1. Como condição para assinatura do contrato deverá ser entregue para
avaliação o relatório de pré-compra, detalhando, entre outros aspectos, o seguinte:

a. situação documental informando o que encontrou e, principalmente, o que não foi encontrado
nos documentos da aeronave;

b. status do plano de manutenção;
c. status dos componentes controlados;
d. resultados dos boroscópios com fotos e medidas;
e. resultados mapeados de todas as medições de janelas e pára-brisas;
f. status de publicações e manuais (afm’s, pom’s, check list’s, operacionais de sistemas, etc.);

g. lista de discrepâncias com descrição e fotos;
h. resultado dos check’s de performance de motores e checks operacionais.
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1.3.1.2. A pré-compra deverá ser acompanhada por preposto da Administração,
sendo-lhe franqueado acesso a todos os aspectos relativos a inspeção da aeronave.
1.3.1.3. Constar se a aeronave sofreu ou tenha sofrido uma inspeção completa.
1.3.1.4. As discrepâncias que inviabilizem a aeronavegabilidade encontradas na
inspeção de pré-compra deverão ser sanadas pelo licitante antes da entrega do bem.
1.3.1.5. O saneamento não se aplica aos desgastes normais decorrentes da
utilização regular da aeronave e dentro dos limites previstos no manual de
manutenção.
1.4. DA ENTREGA DO OBJETO
1.4.1. A aeronave deverá ser entregue definitivamente em plenas condições de
operação, às expensas da CONTRATADA, na sede da CONTRATANTE, no Hangar do
Comando de Aviação do Estado, situado à Rua dos Hangares nº 50, bairro Itapoã,
Belo Horizonte/Minas Gerais, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do
contrato.
1.4.2. Havendo fato superveniente que impeça a entrega do bem no prazo
descrito, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a CONTRATANTE
solicitando a suspensão do prazo de entrega.
1.4.3. Considera-se fato superveniente passível de suspensão do prazo de
entrega, a correção de discrepância encontrada na inspeção de pré-compra, ou
outro evento imprevisível que implique no atraso na entrega e não seja provocado
por ação ou omissão da CONTRATADA.  
1.5. COMPOSIÇÃO DO PREÇO

LOTE DESCRIÇÃO
PREÇO NO

BLUE BOOK¹
 
 

COTAÇÃO
DÓLAR²

PREÇO NO
BLUE BOOK
EM REAIS

 
(A)

OVER PRICE
 

(B)

TOTAL (VALOR
DA PROPOSTA)

(A+B)

1

Avião - Motor: bimotor;
Autonomia de voo: Mínimo
05:30 horas;
Capacidade: 01 tripulante e 11
passageiros;
Capacidade (2): 6350 kg ou
superior;
Voo: IFR/VFR;
Propulsão: Turbo-hélice a
reação.

U$ RS xx,xx R$ XX% R$

¹ O preço no Blue book será de acordo com as características da aeronave
ofertada.</https://www.aircraftbluebook.com/>

² A cotação do dólar será fixada com o PTAX de dois dias úteis antes da data do certame para
fins de proposta.

1.6. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
1.6.1. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério
d e maior desconto percentual sobre a soma do valor de avaliação do
Bluebook constante no “Average Retail Price” mais OVER PRICE mais
impostos de importação de aeronave e custos logísticos de importação,
verificado o atendimento de todos os requisitos mínimos constantes no
edital. (A+B) da tabela do item 1.5.
1.6.2. A proposta consistir-se-á em um percentual que estará vinculado à
avaliação realizada na fase de pré-qualificação, cuja cotação do dólar estará fixada
com a PTAX de dois dias úteis antes da data do certame, valor a ser mantido após o
encerramento do certame independente da variação cambial.
1.6.3. A melhor proposta será a que apresentar menor Over Price (maior
desconto).
1.7. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA AERONAVE

Com objetivo de estabelecer os critérios metodológicos para avaliação da
aeronave seminova, foi realizada uma pesquisa para identificar como é feita essa avaliação
no mercado brasileiro.

Uma vez que serão comparados bens de caráter individual, com utilização
distinta e padrões diferenciados de conservação, torna-se necessário estabelecer uma
metodologia de avaliação adequada e que atenda ao interesse público.

O mercado brasileiro não dispõe de uma ferramenta ou publicação
especializada com uma metodologia própria para avaliação de aeronaves aplicada a
realidade nacional. Para suprir essa carência, geralmente as avaliações são feitas por
empresas de assessoria que se utilizam de parâmetros internacionais (Aircraft Bluebook
e VREF Aircraft Value Reference).

Constatou-se que as empresas de assessoria e vendedores de aeronaves
recorrem a publicações especializadas do exterior, sendo mais amplamente utilizado no
Brasil o índice mundialmente conhecido e aplicado nas transações de aeronaves: Aircraft
Bluebook, disponível em </https://www.aircraftbluebook.com/>, o qual tem como
parâmetro o comércio das aeronaves nos Estados Unidos da América.

Da mesma forma, em consulta realizada com operadores financeiros para
realização de financiamento de aeronave e contratação de seguros, estes indicaram o
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Aircraft Bluebook como índice mais confiável e amplamente utilizado no Brasil.
A National Aircraft Finance Association – NAFA é uma associação profissional

que atua no ramo aeronáutico, e entre outras atividades, financia aeronaves de aviação
geral e comercial no mundo. Em seu site é possível verificar que ela indica que por mais de
65 anos, o Aircraft Bluebook é o principal recurso de avaliação de aeronaves, fornecendo
informações detalhadas de dados para a comunidade de negócios e aviação geral no
mundo inteiro. Baseada em todo o mundo por profissionais financeiros, proprietários de
aeronaves, gerentes de frota e outros agentes, fornece a metodologia de avaliação mais
confiável, oportuna e abrangente de aeronaves comerciais e de aviação geral.

No entanto, ao se inserir os dados da aeronave no site do Aircraft Bluebook,
será possível estabelecer uma avaliação do preço de mercado da aeronave nos Estados
Unidos da América (valor em dólar), sendo necessário agregar os custos de nacionalização
para trazer a precificação para a realidade brasileira (aproximadamente 30% do valor total
da aeronave). 

Desta forma, em consonância com as melhores práticas do mercado
aeronáutico, utilizar-se-á o Aircraft Bluebook como referência para metodologia de avaliação
do preço de mercado, acrescendo-se os custos de nacionalização da aeronave, devendo
ser levado em consideração a conversão da moeda estrangeira (Dólar) para moeda
nacional (Real).
1.8. DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PROPOSTA (AVALIAÇÃO DA
AERONAVE) 
1.8.1. Os interessados em participar da licitação serão submetidos a um
procedimento de pré-qualificação que o habilitará a participar da fase competitiva do
certame.
1.8.2. Os interessados terão até 10 (dez) dias anterior a data da licitação para
enviar a documentação para a pré-qualificação.
1.8.2.1. Na fase de pré-qualificação, o licitante deverá apresentar a avaliação da
aeronave extraída da base de dados do sítio eletrônico
</https://www.aircraftbluebook.com/>, acompanhada a documentação
comprobatória dos requisitos de classe, modelo, fabricante, ano de fabricação, total
de horas de voo e o número de matrícula da aeronave.
1.8.2.2. Cópia do certificado de propriedade da aeronave.
1.8.2.3. Extrato do Registro Aeronáutico Brasileiro RAB.
1.8.2.4. Procuração com poderes específicos, caso o licitante não seja o
proprietário da aeronave.
1.8.2.5. Verificada a adequação da avaliação apresentada, o licitante estará
qualificado para a fase competitiva do pregão, podendo apresentar sua proposta.
1.8.2.6. Constatada a inadequação da avaliação atribuída pelo licitante,
será notificado da correta avaliação da aeronave no sítio eletrônico
</https://www.aircraftbluebook.com/>, franqueando-lhe prazo de 03 (três) dias, para
concordar expressamente com a avaliação da Administração ou recorrer,
apresentando, desde logo, suas razões.
1.8.2.6.1. A Administração julgará o recurso em 03 (três) dias.
1.8.2.6.2. Escoado o prazo de que trata o item 1.8.2.6 sem manifestação, o
licitante será excluído do certame.
1.8.3. Na avaliação de conformidade realizada pela Administração ,
serão observados os seguintes critérios:
1.8.3.1. A pré-qualificação da proposta será realizada com base em parecer
elaborado por comissão que deverá fazer a verificação da  conformidade da avaliação
apresentada com o preço estabelecido de acordo com a base de dados contida no
sítio eletrônico </https://www.aircraftbluebook.com/>.
1.8.3.2. A Comissão de que trata deverá lavrar ata pormenorizada indicando os
elementos utilizados na avaliação e a conformidade ou não da avaliação apresentada
pelo licitante, entregando o resultado de seu trabalho ao pregoeiro para notificação
dos licitantes.
1.8.3.3. Os recurso serão remetidos a Comissão de Avaliação que poderá manter
ou rever a decisão atacada através de ato fundamentado.
1.8.3.4. Indeferido o recurso, o licitante será excluído do certame.
1.8.3.5. O Pregoeiro convocará os licitantes pré-qualificados para apresentarem
suas propostas.
1.9. AVALIAÇÃO DA AERONAVE  
1.9.1. Juntamente com a proposta, o licitante deverá apresentar a avaliação da 
aeronave extraída da base de dados do sítio eletrônico 
</https://www.aircraftbluebook.com/>, somado aos custos de nacionalização e Over
Price,  conforme prescrito no item 1.5. A proposta deverá ser  acompanhada dos
seguintes documentos:
1.9.1.1. Avaliação impressa do Aircraft Bluebook.
1.9.1.2. Cópia do certificado de propriedade da aeronave.
1.9.1.3. Procuração com poderes específicos, caso o licitante não seja o
proprietário da  aeronave.
1.9.2. Para apresentação da avaliação o licitante deverá observar o
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que segue:
1.9.2.1. Deverão ser inseridas no campo “Total Hours” as horas totais da
aeronave objeto  da proposta após o último voo realizado pela aeronave antes da
apresentação da  avaliação; 
1.9.2.2. Deverão ser inseridos nos campos “Since Major Overhaul – Engine
1(SMOH)” e  “Since Major Overhaul – Engine 2(SMOH)” as horas totais (TTSN) dos
motores da aeronave objeto da proposta após o último voo realizado pela aeronave
antes da  apresentação da avaliação.
1.9.2.3. Na valoração do “Prime Condition Aircraft” serão limitados os ajustes a
5% (cinco  por cento) do valor total para as aeronaves que contenham condições
exteriores e  interior no grau 9 (nove), desde que a soma dos dois fatores seja igual a
18 (dezoito).
1.9.2.4. Na valoração do “Prime Condition Aircraft” serão limitados os ajustes a
2,5%  (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor total para as aeronaves que 
contenham condições exteriores ou interior inferior ao grau 9 (nove), desde que a  

soma dos dois fatores seja igual a 17 (dezessete) e o menor índice seja 8 (oito).

1.9.2.5. Para as aeronaves que não se enquadram nos itens 1.9.2.3 e 1.9.2.4 a
valoração  do “Prime Condition Aircraft” será de zero pontos percentuais.
1.9.2.6. Não serão valorados sistemas de entretenimento, requisitos básicos
descritos  nas especificações técnicas, e itens que não tenham impacto direto no
aumento da  segurança de voo e/ou performance da aeronave;
1.10. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO
1.10.1. O certame tem o valor máximo de R$11.028.000,00 (onze milhões e
vinte e oito mil reais).
1.11. ENTREGA DA AERONAVE L
1.11.1. Se a aeronave estiver localizda fora do território nacional, o licitante
deverá arcar com o serviço de TRUST para o traslado da aeronave.
2. DOS LOTES: 
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
2.1.1. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação. Em razão desta premissa, a contratação dos itens será  feita em lote
único, por se tratarem de um único item
2.2.  LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
2.2.1. Não haverá reserva de vagas para ME/EPP.
2.2.2. Será aberta a todos os licitantes pois o valor total estimado do lotes é
maior do que R$80.000,00, nos termos do Decreto 47.437/2018. 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. O Decreto Estadual n. 47.182, de 08 de maio de 2017, alterado pelo
Decreto n. 47.696, de 02 de agosto de 2019, instituiu o Comando de Aviacã̧o do
Estado (COMAVE) na PMMG, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica criado o Comando de Aviacã̧o do Estado (COMAVE) da
Polıćia Militar de Minas Gerais (PMMG), responsável pela gestão
centralizada das aeronaves das secretarias e dos órgãos
Autônomos do Poder Executivo, excetuando-se as aeronaves do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), da Polıćia
Civil de Minas Gerais (PCMG) e as aeronaves utilizadas pelo CBMMG
e PCMG em virtude de instrumento contratual. (g.n.)

Por sua vez, o Decreto Estadual n. 47.196, de 30 de maio de 2017,
normatizou o uso das aeronaves das secretarias e órgãos autônomos do Poder Executivo,
da seguinte forma:

Art. 6º O uso das aeronaves das secretarias e órgãos autônomos
do Poder Executivo ocorrerá mediante comunicacã̧o prévia de voo
e será regulamentado pelo COMAVE no prazo de sessenta dias,
ressalvadas as aeronaves previstas no inciso I do art. 3o do
Decreto n. 44.028, de 19 de maio de 2005.”

Pela leitura do artigo supracitado, nota-se que a criacã̧o do COMAVE teve
como finalidade a racionalização do emprego dos recursos aéreos, mediante gestão
centralizada das aeronaves alocadas às secretarias e órgãos autônomos do Poder
Executivo. Modelo esse que  assegura a reducã̧o de custos da atividade aérea realizada
pelo Estado de Minas Gerais, bem como a melhoria na prestacã̧o dos servico̧s e
atendimento aos mineiros.

Ao adotar o conceito operacional de multimissão, o COMAVE emprega as
aeronaves para a execucã̧o de acõ̧es no campo da seguranca̧ pública, defesa civil, saúde,
meio ambiente, bem como traslados oficiais das diversas autoridades e dignitários em
nıv́eis estadual e federal, dos poderes executivo e judiciário. E importante ressaltar que, na
atuacã̧o integrada são utilizados conjuntamente os recursos logísticos e de pessoal
alocados em diferentes órgãos, colocando em prática o modelo de administracã̧o gerencial
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no Estado para atender aos interesses públicos.
Nesse contexto, a aeronave pleiteada, assim que for incorporada à frota do

COMAVE, operada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), será utilizada dentro do
conceito multimissão, de acordo com critérios técnicos e operacionais, atento sempre à
viabilidade econômica, conforme o portfólio de servico̧s do COMAVE. O emprego prioritário
da aeronave será nas atividades de seguranca̧ pública, defesa civil, saúde pública,
preservação e proteção ao meio ambiente; além do apoio nas demandas de coordenação e
controle do sistema socioeducativo e prisional, ambos da Secretaria de Estado, Justiça e
Segurança Pública (SEJUSP).

Pela pertinência, cita-se alguns servico̧s constantes no portfólio do COMAVE:
a) Transporte de tropas da PMMG, sobretudo aquelas especializadas, dentre elas as
do Batalhão de Operacõ̧es Especiais (BOPE), o qual constantemente desloca-se aos
diversos rincões do Estado para atuar em apoio e socorro à guarnicõ̧es durante o
enfrentamento à criminalidade organizada, em especial as quadrilhas especializadas
em explosão de caixas eletrônicos, modalidade criminosa denominada de “novo
cangaco̧”;
b) Transporte de agentes do Grupo de Atuacã̧o Especial de Combate ao Crime
Organizado - GAECO (Ministério Público e Forca̧s Policiais), em apoio a eventos de
seguranca̧ pública em todo Estado de Minas Gerais, e quando necessário em outras
unidades da federacã̧o, uma vez que o tempo de deslocamento é item primordial ao
sucesso da operacã̧o;
c) Transporte de enfermos, feridos, equipes técnicas, materiais e insumos, em apoio
à Secretaria de Estadual de Saúde (SES), inclusive em acõ̧es de enfrentamento à
pandemia COVID-19, propiciando aos pacientes transferência com urgência à Capital
ou qualquer outro local, ainda que fora do Estado de Minas Gerais para possibilitar
maior chance de tratamento e recuperacã̧o do paciente. Atuamos ainda no translado
de vacinas para todas as regiões do Estado com o objetivo de reduzir o tempo de
deslocamento e espera pelas vacinas. Ressalta-se que durante a pandemia de
COVID-19 o COMAVE voou mais de 284 (duzentos e oitenta e quatro) horas em
apoio ao transporte direto de equipes médicas, transporte de vacinas e de pacientes
infectados que necessitaram ser removidos para regiões com melhor suporte
médico. Foram mais de 2.600.000 (dois milhões e seiscentas mil) doses de vacinas
distribuıd́as, sendo percorridos mais de 44.500 (quarenta e quatro mil e quinhentos)
quilômetros por nossas aeronaves;
d) Captacã̧o e transporte de órgãos vitais para transplante em apoio à Secretaria
Estadual de Saúde, procedimentos esses em que o tempo máximo entre a retirada e
o transplante, dependendo do órgão, é de no máximo quatro (4) horas, sendo
imprescindível o uso da aeronave para o sucesso da missão. Graca̧s ao conceito
multimissão adotado pelo COMAVE, além das missões de transporte de tropa,
somente nos últimos quatro (4) anos a PMMG realizou mais de 235 (duzentos e trinta
e cinco) missões de transporte de órgãos vitais, somando mais de 400
(quatrocentas) horas de voo, transladando 491 (quatrocentos e noventa e um)
órgãos vitais, sendo:

I) 133 (cento e trinta e tre ̂s) corac ̧o ̃es; 

II) 130 (cento e trinta) rins;

III) 132 (cento e trinta e dois) fi ́gados; 

IV) 93 (noventa e tre ̂s) co ́rneas; e

V) 3 (tre ̂s) bac ̧os.

e) Misso ̃es em apoio a ̀ Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustenta ́vel
(SEMAD), destinadas ao transporte de pessoal, de material e pec ̧as para dar suporte em
operac ̧o ̃es de combate a ince ̂ndios florestais, atividade executada por tropa de solo e aeronaves
de asas rotativas, bem como voos de monitoramento e fiscalização ambiental;

f) Traslado de equipes de coordenac ̧a ̃o e controle do Ministe ́rio Público do Estado de Minas
Gerais (MPMG), da PMMG, da SEJUSP, da SEMAD, da SES e da SEAPA, dentre outros órgãos
públicos,  para atividades especi ́ficas no interior do Estado;

g) Apoio ao MPMG em misso ̃es relacionadas ao combate ao crime organizado, a ̀ coordenac ̧a ̃o,
controle e fiscalizac ̧a ̃o;

h) Apoio ao Gabinete Militar do Governador (GMG), no que tange a ̀s atividades de coordenadoria
estadual de defesa civil, bem como as atividades de governanc ̧a e transporte de dignita ́rios;

g) Apoio a SEJUSP para traslado de presos de alta periculosidade, membros de facc ̧o ̃es
criminosas, para presi ́dios de seguranc ̧a ma ́xima;

Importante destacar que todos os órgãos e instituicõ̧es atendidos pelas
aeronaves do COMAVE possuem Termo de Descentralizacã̧o de Crédito Orca̧mentário
(TDCO) ou Convênio assinados com a PMMG, cuja finalidade é compartilhar os custos
administrativos e operacionais das aeronaves, o que traz sustentabilidade à aviacã̧o da
instituicã̧o que atende todo o Estado.

Diante do exposto, considerando a sua grande extensão territorial, com
equivalência, em termos dimensionais, à República Francesa, verifica-se que, hoje, o Estado
de Minas Gerais possui um portfólio extenso de servico̧s com a utilização das aeronaves
dentro do conceito multimissão, o que viabiliza atender todos os órgãos do Estado,
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otimizando seu emprego em beneficio transversal à atuação do Estado e alcance técnico,
ıńtegro e sistemático às necessidades do povo mineiro.

O investimento nas atividades aerotransportadas executadas pelo COMAVE
visa possibilitar e prover maior agilidade, alcance, redução de custos, potencialização dos
recursos humanos e ampliação do portfólio de serviços dos órgãos estaduais em missões
de Segurança Pública, Defesa Civil, Saúde, Meio Ambiente e Educação, aumentando a
sensação de segurança e  proteção social,  de preservação do meio ambiente, contribuindo
para tornar Minas Gerais o melhor estado para se viver.
3.2. DA AQUISIÇÃO DE AERONAVE USADA

O momento de austeridade fiscal do Estado impões criatividade e inovação
para manutenção dos serviços públicos e atividades da Administração com o melhor custo
benefício. Tal necessidade se mostra muito mais premente com a ocorrência da decretação
da Pandemia nos últimos anos pela Organização Mundial de Saúde - OMS, e seus impactos
sobre a saúde e economia mundial.

Por certo a confiabilidade e garantia de aquisição de aeronaves novas seriam o
ideal para a satisfação da suplementação da frota, no entanto, ponderada à luz das
variáveis de austeridade fiscal e restrição orçamentária não se mostra a melhor opção para
a Administração no momento.

Atualmente uma aeronave nova com as características requeridas custaria
nos  Estados Unidos US$ 9.275.700,00 (nove milhões, duzentos e setenta e cinco mil e
setecentos dólares americanos). Acrescidos de aproximadamente 20% de  custos de
nacionalização e despesas decorrentes, implicaria no preço de US$ 11.130.840,00 (onze
milhões, cento e trinta mil e oitocentos e quarenta mil dólares americanos) para cada
aeronave.

A solução de renovação de frota por aeronaves novas, ao custo aproximado
de  US$ 11.130.840,00 (onze milhões, cento e trinta mil e oitocentos e quarenta mil
dólares americanos), representaria um custo aproximadamente  556,5% maior que a
solução apresentada.

Outro aspecto que norteia a decisão para solução de aquisição de aeronave 
usada, está relacionado às características das aeronaves.

As aeronaves que se pretende adquirir são comumente utilizadas pela aviação 
executiva, com um amplo mercado de aeronaves preservadas e rigorosamente 
manutenidas (com a manutenção em dia), exigência do fabricante e da ANAC para  manter
a operação. 

Desta forma, a característica do mercado aliado as condições definidas no 
Termo de Referência quanto ao critério de disputa, inspeção de pré-compra e  condições de
entrega, garantem a efetividade do processo e uma boa aquisição para  Administração. 
3.3. DO PREGÃO PRESENCIAL

A modalidade Pregão foi instituída para aquisição de bens e contratação de
serviços com especificações usuais de mercado. 

Muito embora as especificações do objeto para a presente aquisição sejam 
complexas, estas são usuais para o mercado no qual estão inseridas, podendo ser 
classificado como um “bem comum”, pois, conforme práxis do mercado aeronáutico,  é
possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante  especificações
próprias, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto. 

A modalidade pregão se mostra mais vantajosa, pois permite que haja rodada 
de lances e provável redução dos preços, garantindo uma plena competitividade e  disputa
entre os participantes. 

O Decreto Estadual 48.012 impõe a utilização obrigatória da modalidade 
Pregão Eletrônico, sendo exceção, desde que justificada, a utilização do Pregão  Presencial,
conforme o §2º do Art. 1º do referido Decreto Estadual.

Ocorre que para o presente certame, há necessidade de aceitação de
proposta  parcial para ampliar a competitividade. A aceitação de proposta parcial vai
propiciar  que uma pessoa física participe cotando apenas uma aeronave e possa competir
com  um revendedor especializado que participe cotando duas aeronaves. 

Uma vez que se tratam de bens individualizados, pois cada aeronave tem um 
prefixo, a disputa de preço deverá ocorrer por aeronave, com os licitantes  apresentando o
percentual de desconto para cada aeronave. 

Tal premissa de disputa (pelo maior desconto) não é possível de ocorrer no 
sistema eletrônico http://www.compras.mg.gov.br/, existindo uma impossibilidade 
instrumental para operacionalizar o certame na modalidade eletrônica.

Em outro aspecto, a modalidade presencial não inviabiliza a participação de 
empresas especializadas e tende a facilitar a participação de pessoas físicas ou de 
empresas não familiarizadas com compras públicas, justamente o mercado que se 
pretende atingir.
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. Baseado no  Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, será
utilizado a modalidade de pregão presencial, como modalidade de licitação do tipo
maior desconto (menor OVER PRICE), pois o objeto da aquisição
é considerado serviços comuns, pois, possuem especificações usuais de mercado e
padrões de desempenho e qualidade definidas em edital.
4.2. Trata-se de serviço comum de caráter não continuado, sem
fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado
mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
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:

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Bem PMMG/COMAVE/Licitações 38062998         SEI 1250.01.0010181/2021-55 / pg. 26Minuta Edital e Termo de Referência (40632808)         SEI 1250.01.0000215/2022-56 / pg. 26



6.1. Não será exigido atestado comprobatório de capacidade técnica, devido
à característica do certame de entrega direta e única do item do lote único.
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. Juntamente com a proposta para o lote único, o fornecedor deverá
apresentar os demais documentos de habilitação.
8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

8.1. Da amostra:
8.1.1. Não será exigida a apresentação de amostras.

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. Prazo de Entrega:

9.1.1. Até 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.

9.2. Do Local e Horário de Entrega:
9.2.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua
dos Hangares, nº 50 bairro Itapoã, Belo Horizonte/Minas Gerais, no horário
comercial de 08h30 as 17h00.

9.3. Condições de recebimento:
9.3.1. Os produtos serão recebidos:

9.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de
posterior verificação da conformidade do material com a especificação,
oportunidade em que se observarão apenas as informações
constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a
respectiva nota de empenho;
9.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação, que deverá acontecer
em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento
provisório.

9.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor,
devendo ser providenciada a mão-de-obra necessária.
9.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pelo Comando de
Aviação do Estado 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 por meio 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, da seguinte forma:
10.2. Será destinado o sinal de 10% para arcar com as custas da pré
inspeção, pré compra, traslado da aeronave para pré compra e custas de viagem
da equipe técnica. 
10.2.1. No caso da aeronave fora do território nacional, o sinal será via conta
ESCROW1.
10.2.2. Caso a aeronave não seja aprovada na pré compra (discrepância que
impede a aeronavegabilidade não sanada) o sinal deverá ser estornado.
10.3. Será pago os 90% em caso de aeronave em território nacional no ato
da entrega; caso a aeronave esteja fora do território nacional, o valor referente a
90% será pago após a aprovação na pré compra em uma conta ESCROW1  que
irá gerenciar o pagamento.
10.4. Os custos da contratação da conta ESCROW ficará a cargo do
licitante.
1 ESCROW Conta que gerencia transferência de bens e de pagamento. É uma
garantia utilizada para realizar a gestão de riscos entre duas ou mais partes
envolvidas em uma negociação, sendo estabelecida através de um contrato ou
acordo comercial.

11. DO CONTRATO:
11.1. O instrumento contratual será substituído por nota de
empenho  emitida pelo Portal de Compras/MG. Então, não se aplica contrato, uma
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vez que a entrega será única e integral, considerada aquela com prazo inferior a
30 dias e que não gere obrigação futura.

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.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor.

 
UO

 
FUN

 
SUBF

 
PRG

 
ID P/A

 
C/A

Natureza de despesa  
ITEM

 
IPG

 
F

 
IPUC GD M ED

1251 06 181 047 4106 0001 4 4 90 52 01 0 70 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/serviço: fabricante, garantia legal ou
garantia convencional

14.2.1. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias -
produtos duráveis) a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.

15.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
15.1. Ficam vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto, pela
contratada à outra empresa, a cessão ou transferência total ou parcial do objeto
licitado.
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.
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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
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Administração Pública;
17.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5.
17.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na
Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

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

17.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
17.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 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.

 
Responsável
NOME COMPLETO
MASP/MATRÍCULA
 
Aprovação
NOME COMPLETO
MASP/MATRÍCULA

Referência: Processo nº 1250.01.0010181/2021-55 SEI nº 38062998
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