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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PMMG POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade Argentino Madeira 

Processo SEI nº 1250.01.0011131/2021-13 

 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 – TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO DE COMPRA Nº 1261556 0000085/2021 

FORNECIMENTO DE BENS COM ENTREGA IMEDIATA 

PROCESSO SEI Nº. 1250.01.0011131/2021-13 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO AMPLA 

 
 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos, Suprimentos e Materiais para uso nos 

Laboratórios de Química, Biologia e Física das Unidades do Colégio Tiradentes da 

Policia Militar de Minas Gerais (CTPM), conforme especificações, quantidades e 

condições estipuladas no Edital e seus anexos. 

 
RECIBO 

 
 

A         Empresa retirou este Edital de licitação e deseja ser 

informada    de    qualquer    alteração    pelo    e-mail , 

aos / /         

 
 

 
(Assinatura) 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO ÀO COLÉGIO TIRADENTES DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS pelo e-mail: ctpm- 

licitacao@pmmg.mg.gov.br PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS. 

O COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS NÃO SE 

RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO 

ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO 

MESMO. 

AVISO 

 
 

O PRESENTE CERTAME TERÁ A PARTICIPAÇÃO AMPLA DE FORNECEDORES, 

POR SE TRATAR DE VALORES ESTIMADOS SUPERIORES A R$ 80.000,00 

(OITENTA MIL REAIS). 

 
 

 
"Declaro, sob pena de infração funcional, que a minuta utilizada para a elaboração 

deste instrumento convocatório encontra-se conforme com a que foi padronizada e 

divulgada no síte eletrônico da Secretaria de planejamento do Estado de Minas Gerais. 

Declaro, ainda, que não foram alteradas quaisquer das cláusulas da minuta padrão, 

tendo havido apenas o preenchimento dos campos em branco constantes das Partes 

Específicas do edital e do contrato, o que foi feito na forma das Notas Explicativas 

contidas no próprio documento". 
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1. PREÂMBULO 

O ESTADO  DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, representada pelo COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - UNIDADE 

ARGENTINO MADEIRA (CTPM), torna pública a realização de licitação na modalidade 

pregão eletrônico do tipo menor preço ofertado por Lote, no modo de disputa 

[aberto e fechado], em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, 

para aquisição de Equipamentos, Suprimentos e Materiais para uso nos 

Laboratórios de Química, Biologia e Física das Unidades do  Colégio 

Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais  (CTPM),  conforme 

especificações quantidades e condições estipuladas  no  Edital licitação  e 

seus anexos, 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 06 de novembro de 2018, 

nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, Decreto 47.880, DE 09 de março de 2020, pelas 

Resoluções SEPLAG nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014 e nº 93, de 28 novembro de 

2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e 

nº  8.898  de  14  de  junho  2013,  pela  Resolução  Conjunta  SEPLAG/SEF/JUCEMG  n.º 

9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 

21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que 

dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais. 

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro: Capitão P M Ivanir Caetano Monteiro, 

nº  084.918-2,  tendo  como  pregoeiro  Suplente,  o  1º  Sargento  PM José Antônio  de 

Magalhaes, nº 087.304-2, Equipe de Apoio, constituída pelos seguintes servidores: 2º 

Tenente PM Luiz Fernando Vianna da Piedade nº 095.824-9; 2º PM Tenente 

Dagoberto Barbosa Gomes, nº 110.161-7, Cb PM Reginaldo Demercilio Rosa da Silva, 

nº 141579-3; Funcionário Civil Igor Leon, designados pela Comandante e Ordenadora 

de Despesas do Colégio Tiradentes - Unidade Argentino Madeira (CTPM), conforme 

publicação no Boletim Interno nº 39, de 13 de novembro de 2021. 

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no item 

anterior, atuará como  seu substituto  o  pregoeiro  1º Sargento PM José Antônio  de 

Magalhaes, nº 087.304-2. 

1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do 

Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.b e terá início 

no dia 22 de dezembro de 2021 às 09:00 (nove horas). 

1.2.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema e na documentação relativa ao certame. 

1.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, salvo se houver comunicação em contrário por parte do 

Pregoeiro. 

 

2. OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos, Suprimentos e 

Materiais de para uso nos Laboratórios de Química, Biologia e Física das  Unidades 

dos Colégios Tiradentes da Policia Militar de Minas Gerais (CTPM), conforme 

especificações quantidades e condições estipuladas no Edital de licitação e seus  

anexos. 

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de 

Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência, 

o licitante deverá obedecer a este último. 

3. 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 ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br, observado o 

prazo previsto no item 3.1. 

3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de 

impugnação informar ao órgão/entidade gestor (a) a indisponibilidade do sistema. 

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito por 

qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo próprio 

(acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”). 

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, 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 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.b/
http://www.compras.mg.gov.br/
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contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações 

pertinentes as solicitações. 

3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais alteradas, 

ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo (esclarecimento ou 

impugnação), data de envio e sua situação. 

3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação 

também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá um e-mail de 

notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”. 

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 

de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este 

Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas não 

serão analisadas e serão arquivadas pela autoridade competente. 

3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item, acarreta a 

decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

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 do presente processo de licitação todos quantos militem no 

ramo pertinente ao objeto desta licitação, desde que previamente credenciados no 

Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do portal COMPRAS MG. 

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 e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006; 

4.3.2. Microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

4.4. 4 . Os beneficiários enquadrados no item 4.3 deste edital deverão 

declarar, segundo sugestão do Anexo III - Modelos de Declarações e item 9.7.1.2 

deste edital, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, 

estando aptos a usufruir  do  tratamento  favorecido  estabelecido  no  arts.  42 

ao  art.  49  da  Lei Complementar  Federal nº  123,  de  14  de  dezembro  de 

2006, nos  termos  do parágrafo único do art. 13 do Decreto Estadual nº 47.437, de 

26 de junho de 2018. 

4.5. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

4.5.1. Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

4.5.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no 

País; 

4.5.3. Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da 

Administração Pública Estadual; 

4.5.4. . 4 . Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão 

da administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal; 

4.5.5. Não atendam ao estipulado no item 4.1. 

4.5.6. 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. 

4.5.7. 7. 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; 

4.5.8. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

4.5.9. Empresas reunidas em consórcio. 

4 . 6 . A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

4 . 7 . O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 

apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento 

licitatório. 

4.8. . O licitante deverá encaminhar eletronicamente a sua proposta de preço 

e declarar, em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  cumpre  plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às demais  exigências 

previstas no Edital. 

4.9. A observância das vedações para não participação é de inteira responsabilidade 

do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento. 

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 
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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 de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira 

responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação 

efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por 

seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor 

implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades. 

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no 

site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, 

via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de 

atendimento de Segunda-feira à Sexta-feira das 08:00h às 16:00h. 

5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que desejar 

obter os bene□cios 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 bene□cios lista dos  

no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018. 

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta exclusivamente, por meio do sistema 

eletrônico, www.compras.mg.gov.br, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a 

proposta comercial anexada deverá se referir, individualmente, a cada lote. 

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. 6 . 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. 

6.7. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste 

edital e de seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão. 

6.8. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.9. O licitante arcrá integralmente com todos os custos de preparação e 

apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento 

licitatório. 

6.10. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento das 

exigências previstas neste edital. 

6.11. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data 

de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, 

podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão. 

6.12. As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote, 

sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que 

ofertem apenas um preço, bem como apresentem marca e modelo. 

6.12.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida 

por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto. 

6.12.2. Na proposta de cada fornecedor participante, deverão ser informados 

elementos mínimos para identificação do produto ofertado, no tocante a marca e o  

modelo, em campo próprio do Sistema. 

6.13. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a 

cargo única e exclusivamente da CONTRATADA. 

6.14. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente 

nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

6.15. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos 

do ICMS, conforme dispõe o Decreto Estadual n° 43.080, de 13 de dezembro de 

2002, deverão informar na proposta os valores com e sem ICMS. 

6.15.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo 

sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço resultante da 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
http://www.compras.mg.gov.br/
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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. 

6.15.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos preços, a 

adjudicação e a homologação serão realizados a partir dos preços dos quais foram 

deduzidos os valores relativos ao ICMS. 

6.15.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão suas 

propostas conforme as disposições contidas nos subitens 6.9.1 e 6.9.2. 

6.15.4. O disposto nos subitens 6.9.1 e 6.9.2 não se aplica aos contribuintes 

mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional. 

6.15.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 6.9.3 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/. 

6.15.6. O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar, juntamente com 

os documentos de habilitação, 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. 

7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

7.1. No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão 

pública do pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais. 

7.1.1. As propostas comerciais serão analisadas, preservado o sigilo do licitante, 

quanto ao atendimento das especificações e condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 

desacordo ou contenham vícios insanáveis. 

7.1.2. 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. 

7.1.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 

7.2. DOS LANCES: 

7.2.1. O pregoeiro divulgará por meio do Portal de Compras - MG, o resultado da 

análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e suas as regras 

de aceitação. 

7.2.2. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o 

valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas as 

mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do 

fornecedor. 

7.2.3. Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o 

seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, 

será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor. 

7.2.4. Ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado após a fase de 

lances, o “chat” não poderá ser utilizado para oferta de lances, devendo o 

fornecedor apresentá-los no campo próprio segundo definido no sistema, sob pena 

de sua desconsideração e caracterização de ato que perturba a sessão do 

procedimento licitatório. 

7.2.5. Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de 

fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem  

cronológica de recebimento dos lances, segundo apurado pelo sistema do Portal de 

Compras. 

7.2.6. O proponente não poderá desistir de lance ofertado, salvo comprovação de 

justificativa plausível a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances. 

7.2.7. Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta 

comercial apresentada, para efeito da classificação final. 

7.2.8. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.2.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes, com a identificação da data e do horário. 

7.2.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o quê 

transcorrerá período de tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.2.10. Após o encerramento da sessão de lances, a oferta de lances  estará 

vedada, não podendo ser utilizado o “chat” para tal finalidade, ressalvada a hipótese 

de negociação com o primeiro colocado, sendo que tal comportamento poderá ser 

considerado perturbação da sessão do procedimento licitatório. 

7.2.11. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de  

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

7.3. DO JULGAMENTO 

7.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, apurado de 

acordo com a proposta comercial apresentada pela licitante, conforme Anexo III 

deste Edital. 

7.3.2. Encerrada a etapa de lances, convocar-se-á o beneficiário do Decreto 

Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, detentor da melhor proposta dentre 

aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou 

superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo 

proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

7.3.2.1 Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro 

examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente 

a respeito. 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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7.3.2.2 Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições 

habilitatórias do beneficiário obedecerá ao procedimento previsto no item 7.3.9. 

7.3.2.3 Se o beneficiário não apresentar proposta de preços ou não atender às 

exigências de habilitação, o pregoeiro convocará os beneficiários remanescentes que 

estiverem na situação de empate prevista no subitem 7.3.2, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

7.3.2.4 Caso não haja beneficiário dentro da situação de empate ou não ocorra a 

apresentação de novo lance ou não sejam atendidas as exigências documentais de 

habilitação, será classificado provisoriamente em primeiro lugar o licitante 

originalmente detentor da melhor oferta. 

7.3.2.5 O disposto no item 7.3.2 somente se aplicará quando a melhor oferta válida 

não tiver sido apresentada por um dos beneficiários do subitem 4.3. 

7.3.3. Definida a ordem de classificação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 

melhor oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a respeito. 

7.3.4. A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo unitário 

do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item 

individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), poderá 

ter seus valores adequados das seguintes formas: 

7.3.4.1 Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da proposta 

inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta vencedora e o 

valor global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor global inicial; 

7.3.4.2 Readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante, 

respeitado como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços 

unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial; 

7.3.5. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado da contratação. 

7.3.6. Caso haja apenas  uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos 

os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da 

contratação. 

7.3.7. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que 

não atender às Exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente 

inexequíveis. 

7.3.8. 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. 

7.3.8.1. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer 

prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço. 

7.3.8.1.1. 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. 

7.3.8.2. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, conforme 

estabelece o inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 

2008, serão admitidos: 

7.3.8.2.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante sujeita a exame pela 

Administração; 

7.3.8.2.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços 

semelhantes; 

7.3.8.2.3. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os 

licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de 

classificação, para apresentação da documentação e da proposta comercial. 

7.3.8.2.4. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam- 

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.3.9. O pregoeiro via ‘chat’, deverá negociar com o autor da melhor oferta com 

vistas à redução do preço; 

7.3.9.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.3.10. O sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta que deverá 

comprovar sua habilitação no prazo máximo de 30 minutos, após a solicitação do 

pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da documentação de habilitação e da 

proposta comercial atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio do e-mail 

informado pelo pregoeiro. 

7.3.10.1. 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; 

7.3.10.2. 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. 

7.3.10.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no sistema, no 

prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.3.10.4. O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, a documentação de habilitação e a proposta 

comercial atualizada com os valores e descontos negociados no pregão, em 

envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados 

com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do Processo e Lote). 

7.3.10.5 A documentação mencionada no item anterior deve ser encaminhada para 

o Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade Argentino Madeira, Seção de Compras 

e  Licitações,  localizado  na  Praça  Duque  de  Caxias,  s/n,  Bairro  Santa  Tereza,  Belo 

Horizonte/MG, CEP 31.010-230, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00min 

(nove horas) às 17h00min (dezessete horas), exceto às quartas-feiras em que o 

horário é de 09h00min (nove horas) às 12h30min (doze horas e trinta minutos). 
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7.3.10.6 Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não 

atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem 

de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital. 

8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

8.1. Não haverá apresentação de amostras no presente certame. 

9. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

9.1. 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: 

9.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Ministério 

da 

Economiahttps://www3.comprasnet.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf. 

9.1.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP, da Controladoria-Geral da União; Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça; Lista de Licitantes  Inidôneos 

do Tribunal de Contas da União; por meio do link de Consulta Consolidada de Pessoa 

Juridica (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.1.2. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual – CAFIMP, da Controladoria-Geral do Estado 

(https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedorweb/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul), 

nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº 13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. III 

do art. 52 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

9.1.1.3. Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública 

do  Estado  de  Minas  Gerais  -  CADIN,  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda 

(http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do, 

nos termos do art. 10, inc. I do Decreto Estadual nº 44.694, de 28 de dezembro de 

2007. 

9.1.1.4. 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. 

9.1.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.1.6. 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. 

9.1.1.7. 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. 

9.1.2. O interessado, para efeito de habilitação prevista nesse edital mediante 

utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 

CAGEF em até (2) dias úteis anteriores à data prevista para recebimento das 

propostas; 

9.1.3. 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. 

9.1.4. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a data de envio 

da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o momento da 

verificação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da 

documentação atualizada, por meio de documentação complementar via sistema. 

9.1.5. 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. 

9.3. REGULARIDADE JURÍDICA: 

9.3.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das 

propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta Comercial  e  das 

declarações constantes no Anexo - Modelos de Declarações. 

9.3.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes  ao(s) 

responsável (is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública. 

9.3.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

9.3.3. 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; 

9.3.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria 

em exercício; 

9.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País. 

9.3.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda - CNPJ; 

9.4.2. 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; 

9.4.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante, 

Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG; 

http://www.cagef.mg.gov.br/fornecedorweb/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul)
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do
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9.4.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda 

Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da 

União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e 

de terceiros. 

9.4.3.2. 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 solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br. 

9.4.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

9.4.5. 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 

1943; 

9.4.6. 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. 

9.4.7. . 7 . Caso  o   fornecedor   seja  considerado   isento   dos   tributos 

estaduais relacionados ao objeto licitado,  deverá  comprovar  tal  condição 

mediante  a apresentação  de   declaração   da   Fazenda   Estadual  do   domicílio 

ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.5.1. 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. 

9.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.6.1 Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com as 

características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de 

Referência, Anexo II deste Edital, por meio da apresentação de atestados de 

desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 

licitação, vedado o auto atestado, de acordo com os seguintes requisitos: 

9.6.1.1. Os Atestado (s) comprobatório(s) da capacidade técnica do 

licitante para fornecimento dos lotes ofertados deve atender ao 

quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) das quantidades 

apresentadas para cada um dos lotes previstos no Anexo I do presente 

edital. 

9.6.1.2 Para fins de atendimento do quantitativo indicado no item anterior, é 

admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do 

objeto da licitação 

9.6.1.3 Os atestados deverão conter: 

a ) Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone). 

b) Local e data de emissão. 

c) Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 

informações. 

d) Período da execução da atividade. 

9.6.2. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 9.6.1, é 

admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do 

objeto da licitação. 

9.6.3 O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as 

atividades. 

9.8. DECLARAÇÕES: 

9.8.1. O licitante deverá anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as 

seguintes declarações, de acordo com o Anexo IV deste Edital: 

9.8.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, 

trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo anexo a este Edital. 

9.8.1.2. Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do Decreto Estadual nº 

47.437, de 26 de junho de 2018, quanto aos beneficiários enquadrados no item 4.3, 

declaração, segundo item 4.4, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como tal, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

9.8.1.3. Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório. 

9.8.1.4. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e 

IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal. 

9.9. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

9.9.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela 

Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

poderá apresentá-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. 

9.9.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade vencido, 

será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o documento via e- mail, no 

prazo máximo informado no item 7.3.9. 

9.9.1.2. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este 

http://www.fazenda.mg.gov.br/
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certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que 

estejam com a validade expirada. 

9.9.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via e- 

mail, no formato PDF, no momento da análise dos documentos de habilitação. 

9.9.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 

sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de  

prova. 

9.9.3. 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. 

9.9.4. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de 

forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor. 

9.9.4.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome da matriz; 

9.9.4.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no 

nome da filial; 

9.9.4.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz; 

9.9.4.4. 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. 

9.9.5. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 

inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais 

cabíveis. 

9.9.6. Aos beneficiários listados no item 4.3 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. 

9.9.6.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a 

inabilitação do licitante vencedor. 

9.9.6.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário 

regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a 

sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os presentes  

ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário informados no site 

www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em 

referência. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o participante do certame terá até 

10 (dez) minutos para manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes, desde logo 

intimados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual 

número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

10.2. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a 

manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento 

das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão 

realizados por meio do sistema eletrônico do portal www.compras.mg.gov.br, em 

formulários próprios, nos termos do art. 13, inc. XLI, do Decreto Estadual nº 44.786, 

de 18 de abril de 2008. 

10.3. Em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema eletrônico do portal 

www.compras.mg.gov.br, os procedimentos para interposição de recurso indicados 

no item 10.2, poderão ser realizados através do e-mail da Seção de Compras e 

Licitações: ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br, observados os prazos  previstos  no 

item 10.1 este edital. 

10.4. Alternativamente, 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 documento protocolizado junto ao Colégio Tiradentes da Polícia 

Militar – Unidade Argentino Madeira, Seção de Compras e Licitações, localizado na 

Praça Duque de Caxias,  s/n,  Bairro  Santa Tereza,  Belo  Horizonte/MG,  CEP  31.010- 

230, no  horário  de 09h00min (nove horas) às  17h00min (dezessete horas), exceto 

às quartas-feiras em que o horário é de 09h00min (nove horas) às 12h30min (doze 

horas e trinta minutos), em envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados 

como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e do processo  

licitatório (nº. do Processo e Lote), observados os prazos previstos no item 10.1 

deste edital. 

10.5. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

10.6. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá não 

conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos processuais, 

como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, vedado 

exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso. 

10.7. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões, sendo que o seu 

acolhimento invalidará tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 

10.9. A decisão do recurso será divulgada no sítio eletrônico 

www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos do  referido  pregão, bem 

como comunicada via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram 

contrarrazões. 

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. 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 

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

11.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.1.3. 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. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. 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. 

12.2. O Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor quando inexistir recurso 

ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela 

autoridade competente. 

12.3. 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. 

13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1. 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 constante do 

Anexo V deste Edital, 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. 

13.1.1. . 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. 

13.1.1.1. 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". 

13.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o 

e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br. 

13.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na 

aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, 

conforme Decreto 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. 

13.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de 

habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente. 

13.1.3. 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. 

13.1.3.1. 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. 18, §2º do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008. 

13.2. 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 de carta postal ou e-mail. 

13.3. 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. 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. É vedado à Contratada subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente 

o objeto do presente Contrato a terceiros. 

15. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

15.1. Garantia financeira da execução: 

15.1.1. Não será exigida garantia financeira da execução para este objeto. 

15.2. Garantia do produto/serviço: fabricante garantia legal ou garantia 

convencional, estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

15.2.1. A Contratada deve oferecer a garantia legal referente ao prazo de 90 

(noventa) dias, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), contados a partir da data de recebimento do produto, sem 

prejuízo da garantia complementar de, no mínimo 09 (meses), a ser fornecida pelo 

fornecedor em sua proposta comercial. 

15.2.2. A garantia oferecida pelo fabricante dos produtos/materiais prevalecerá caso 

o prazo deste for superior aos prazos definidos no subitem anterior. 

15.2.3. Os  prazos  para a garantia dos  produtos/materiais  serão  contados  a partir 

da data do recebimento definitivo pela Contratante. 

15. DO PRAZO, LOCAL E RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1. Prazo de Entrega: 

15.1.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue, de forma integral, no prazo 

de até 60 (sessenta) dias  corridos contados do dia seguinte ao recebimento da 

Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente. 

15.1.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o 

fornecedor do produto poderá solicitar formalmente e por escrito prorrogação da 

entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação, desde que não  

haja prejuízo à CONTRATANTE. 

15.2. Local de Entrega: 

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

15.2.1. Os produtos/materiais    deverão    ser    entregues,   de   forma   integral, 

acompanhados da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente), no 

Almoxarifado do Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Unidade Argentino Madeira, 

localizado  na Praça Duque de Caxias,  s/n,  Bairro  Santa Tereza,  Belo  Horizonte/MG, 

CEP 31.010-230, no horário de 08h00min às 16h00min na segunda-feira, terça-feira, 

quinta-feira e sexta-feira, e na quarta-feira no horário de 08h30min às 12h30min. 

15.2.2. A Contratada deverá agendar a entrega com o Colégio Tiradentes da Polícia 

Militar - Unidade Argentino Madeira, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência 

da    data    de    entrega    dos    produtos/materiais,    através    do    e-mail    ctpm- 

licitacao@pmmg.mg.gov.br. 

15.3. Do Recebimento: 

15.3.1. A  entrega dos  produtos/materiais  ocorrerá de forma integral,  conforme a 

totalidade especificada no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital, após a 

CONTRATADA receber a solicitação através da Nota de Empenho, Autorização de 

Fornecimento ou documento equivalente emitido pela Seção de Orçamento e 

Finanças (SOFI) do CTPM – Unidade Argentino Madeira. O recebimento e o aceite do 

objeto deste Contrato dar-se-ão da seguinte forma: 

15.3.1.1. Provisoriamente, no prazo de 30  dias,  contado  da  respectiva 

entrega, mediante Termo Circunstanciado, assinado por 2 (dois) servidores efetivos 

da Unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, designados pelo seu respectivo 

Comandante, para verificação das especificações, quantidades, validade, prazos, 

preços e outros dados pertinentes ao fornecimento dos bens adquiridos,  sem 

prejuízo da posterior verificação da perfeição e da conformidade do objeto entregue, 

conforme previsto no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital; 

15.3.1.2. Definitivamente, no prazo de 90 dias, contado do recebimento 

provisório, restando conferida a perfeição e qualidade do objeto entregue, atestando- 

se sua conformidade e total adequação às quantidades e especificações constantes 

no edital e seus anexos e na proposta comercial, será efetivado o recebimento 

definitivo, pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material 

(CPARM) da Unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, mediante expedição de 

Termo Circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal. 

15.3.2. O objeto desta licitação será considerado efetivamente recebido e aceito 

somente após haver sido vistoriado pela CPARM da Unidade do Colégio Tiradentes e 

constatadas as coincidências com as reais características pré-fixadas no Anexo I 

(Termo de Referência) deste Edital. 

15.3.3. Os  materiais/produtos,  objeto  desta  licitação,  poderão  ser  rejeitados,  no 

todo ou em parte, caso as condições de recebimento não sejam atendidas, conforme 

as especificações constantes do edital e seus anexos e da proposta comercial, 

ocasião em que será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as 

desconformidades, devendo os bens serem substituídos no prazo de até em até 

07 (dias) úteis da solicitação da CONTRATANTE, a contar da notificação da 

CONTRATADA, às suas custas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive 

rescisão contratual 

15.3.4. O aceite ou aprovação dos produtos/materiais não exclui a responsabilidade 

da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, 

especialmente quanto aos vícios de quantidade ou qualidade dos produtos e/ou 

serviços ou disparidades com as especificações estabelecidas no  edital e seus 

anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades 

previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração 

Financeira  -  SIAFI/MG,  por  meio  de  ordem  bancária  emitida  por  processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no  

prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos  

documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. 

16.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, 

após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório 

da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, bem como, demais 

documentos necessários para a efetiva comprovação da execução do objeto, se 

houver. 

16.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 

(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da 

assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à 

disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a 

concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria 

da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. 

16.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor. 

16.1.4. O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o 

CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital. 

16.1.4.1. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA será notificada, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação. O 

prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de 

sua regularização. 

16.1.5. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da 

reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE. 

16.1.6. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o 

valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do  

efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia –SELIC. 

16.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 

previstos no Edital. 

1 6 . 3 . A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 

do Contrato, Anexo IV, deste Edital. 

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações 

orçamentárias abaixo relacionadas e nas demais dotações e fontes de recursos 

previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos 

exercícios futuros. 

mailto:licitacao@pmmg.mg.gov.br
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UO FUN SUBF PRG 
ID 

P/A 

C/A despesa 
ITEM IPG F IPU 

C GD M ED 

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 
 

0 23 1 

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 
  

0 23 1 

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 

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor do objeto não executado; 

18.1.1.2. 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; 

18.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 

pertinente. 

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, 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, 18.1.4 e 18.1.5 serão 

obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual–CAFIMP e no CAGEF. 

18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento 

de licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser também aplicadas  

àqueles que: 

18.8.1. Retardarem a execução do objeto; 

18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances; 

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal. 

18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 

de Responsabilização –PAR. 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento 

da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

19.2. 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. 

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame: 

19.3.1. Exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias 

consecutivos; e só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou 

na entidade. 

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 
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Documento assinado eletronicamente por Ivana Ferreira Quintão, Tenente 
Coronel, em 13/12/2021, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com 

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 

fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

19.6. 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 oficio ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

19.8. 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 órgãos competentes a 

elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

19.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, no julgamento das propostas e da 

habilitação, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os interessados, bem 

como relevar omissões puramente formais observadas na documentação e 

proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura 

da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

19.10. Todos os atos da fase externa do pregão eletrônico deverão ser realizados 

eletronicamente. 

19.11. Caberá à empresa credenciada acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

1 9 . 1 2 . Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site 

www.compras.mg.gov.br, na aba Pregão > Consulta a pregões; informando o nº do 

processo, o ano e a Unidade de compra (1261556). 

19.13. 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. 

19.14. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital 

de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br ou solicitar por e-mail: 

ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br. 

 

Belo Horizonte, xx de novembro de 2021. 

 
 

 
Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM 

Ordenadora De Despesas 

Colégio Tiradentes da Polícia Militar Belo Horizonte 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Referência: Processo nº 1250.01.0011131/2021-13 SEI nº 39039794 

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

verificador 39039794 e o código CRC FDB2B679. 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
mailto:ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br
mailto:ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais 

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade
Argentino Madeira

 

Termo de Referência para aquisição de Mat. de laboratór. - PMMG/DEEAS/CTPM ARG.
MADEIRA                                                                                                             

      Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2021.
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
 

DATA ÓRGÃO SOLICITANTE NÚMERO DA UNIDADE DE COMPRAS

xx/xx/2021 PMMG/CTPM/DEEAS 1261556

 
 

RESPONSÁVEL PELA
SOLICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA OU DIRETORIA

Nome:
E-mail:
Ramal para contato:

 
Colégio Tiradentes Argentino Madeira
(CTPM)

 
1. OBJETO:
1.1. O presente termo de referência é parte integrante do presente Edital de
Licitação e tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de
equipamentos, materiais e suprimentos para uso nos Laboratórios de Química,
Biologia e Física das Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais
(CTPM), conforme as especificações, quantidades e condições definidas no Edital e
neste Termo.
1.1.1 O Fornecimento de equipamentos, materiais e suprimentos para os
laboratórios das Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais
(CTPM), conforme as especificações, quantidades e condições a seguir definidas:
 

LOTE I – LINHA DE FORNECIMENTO 5442

01 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 1798944UNIDADE 3000

PLACA DE PETRI - TIPO: NAO
DESCARTAVEL, SEM
DIVISAO; MATERIA-PRIMA:
VIDRO; DIMENSOES: 90 X
18MM

02 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442

 

3013 413844 UNIDADE 3000

PLACA DE PETRI - TIPO:
DESCARTAVEL, CRISTAL,
ESTERILIZADA POR RAIOS
GAMA; MATERIA-PRIMA:
POLIESTIRENO; DIMENSOES:
90 X 15MM, SEM DIVISAO;
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03 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 539635 UNIDADE 900

FRASCO PARA
ACONDICIONAMENTO USO
LABORATORIO - MATERIA-
PRIMA: VIDRO AMBAR;
CAPACIDADE VOLUMETRICA:
250ML; FINALIDADE:
REAGENTES E SOLUCOES;
TIPO: DE BOCA LARGA, COM
TAMPA DE POLIPROPILENO;

04 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442

 

3013 205737 UNIDADE 450

GARRA, USO LABORATORIO -
IDENTIFICACAO: DUPLA
GARRA EM ACO;
FINALIDADE: FIXAR E
IMOBILIZAR A BURETA
DURANTE A OPERACAO;

05 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442

 

 

3013 1401327UNIDADE 60

DESSECADOR PARA USO
LABORATORIO - MATERIA-
PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO;
CAPACIDADE VOLUMETRICA:
5,8 LITROS; APLICACAO:
PROTECAO CONTRA
UMIDADE; TIPO: COMPLETO,
ALTURA 309MM, DIAMETRO
190MM; DIMENSOES:
MEDINDO ALTURA 309MM,
DIAMETRO 190MM;

06 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 44059 UNIDADE 900

BECKER - MATERIA-PRIMA:
VIDRO BOROSSILICATO,
ESPESSURA 2MM; TIPO:
GRADUADO 10/40,  COM
BICO; VOLUME: CAPACIDADE
DE 50 ML;

07 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 44075 UNIDADE 900

BECKER - MATERIA-PRIMA:
VIDRO BOROSSILICATO,
ESPESSURA 2MM; TIPO:
GRADUADO 20/80 COM BICO;
VOLUME: 100 ML;

08 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442

 

3013 438502 UNIDADE 900

BECKER - MATERIA-PRIMA:
VIDRO; TIPO: COM
GRADUACAO DE 50/125ML;
VOLUME: 500ML;

09 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 1756214UNIDADE 900

BECKER - MATERIA-PRIMA:
VIDRO; TIPO: FORMA BAIXA,
GRADUADO; VOLUME:
1.000ML

10 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 1798243UNIDADE 1200

CONTA-GOTAS - MATERIA
PRIMA: TETINA BORRACHA;
CAPACIDADE: 30ML;
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11 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 1090275UNIDADE 210

FRASCO DE ERLENMEYER -
MATERIA-PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO CLASSE A,
3.3; BOCA: ESTREITA;
GRADUACAO: 50-200,
INTERVALO 25 ML;
CAPACIDADE: 250 ML;
TAMPA: SEM TAMPA;

12 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 1090291UNIDADE 210

FRASCO DE ERLENMEYER -
MATERIA-PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO, BOCA
LARGA; GRADUACAO: 1
CLASSE A, SEGUNDO ASTM
E438; CAPACIDADE: 500 ML,
GRADUADO 100-500 ML,
INTERVALO 50 ML;

13 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 6963 UNIDADE 150

PIPETA - TIPO: GRADUADA;
MATERIA-PRIMA: VIDRO;
GRADUACAO: GRADUACAO
DE 1/10ML; CAPACIDADE: 1
ML;

14 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 6971 UNIDADE 150

PIPETA - TIPO: GRADUADA;
MATERIA-PRIMA: VIDRO;
GRADUACAO: 1/10ML;
CAPACIDADE: 2 ML;

15 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 6955 UNIDADE 150

PIPETA - TIPO: GRADUADA;
MATERIA-PRIMA: VIDRO;
GRADUACAO: GRADUACAO
DE 1/10 ML; CAPACIDADE: 5
ML;

16 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 6947 UNIDADE 150

PIPETA - TIPO: GRADUADA;
MATERIA-PRIMA: VIDRO;
GRADUACAO: GRADUACAO
DE 1/10; CAPACIDADE: 10
ML;

17 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5442 3013 44210 UNIDADE 150

BURETA (CONSUMO) -
MATERIA-PRIMA:
POLIETILENO, CALIBRADO 20
GRAUS CENTIGRADOS; TIPO:
COM GRADUACAO 1/10,
TORNEIRA DE TEFLON;
VOLUME: 50 ML;

BALAO VOLUMETRICO -
MATERIA-PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO, COM
TAMPA; TIPO: 1 CLASSE A,
SEGUNDO ASTM E288;
CAPACIDADE: 25 ML,
TOLERANCIA +/- 0,03 ML;
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18 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 1088157UNIDADE 300

BALAO COM ESPESSURA DO
VIDRO QUE PROPORCIONE
EQUILIBRIO ADEQUADO
ENTRE EXPANSAO TERMICA
E RESISTENCIA MECANICA.
GRAVACAO E DECORACAO
FEITA EM ESMALTE
QUIMICAMENTE E
TERMICAMENTE
RESISTENTE. COEFICIENTE
DE EXPANSAO TERMICA
LINEAR (20 A 300 GRAUS
CELSIUS) 32 +/- 1,5, CM/CM X
10(-7)  E TAMPA DE
POLIETILENO.CALIBRADO
INDIVIDUALMENTE COM
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO RBC
CONTENDO INCERTEZA DE
MEDICAO, ALEM DOS
PARAMETROS CITADOS NA
DESCRICAO DO ITEM  E
RASTREABILIDADE
SEGUNDO INMETRO, ASTM
E288, NIST, PTB.

19 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 43281 UNIDADE 300

BALAO VOLUMETRICO -
MATERIA-PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO; TIPO: 1
CLASSE A, FUNDO CHATO,
TAMPA DE POLIETILENO;
CAPACIDADE: 100ML, LIMITE
DE ERRO DE + OU - 0,08ML;
ESPESSURA DO VIDRO QUE
PROPORCIONE EQUILIBRIO
ADEQUADO ENTRE
EXPANSAO
TERMICA E RESISTENCIA
MECANICA. GRAVACAO E
DECORACAO FEITA EM
ESMALTE
QUIMICAMENTE E
TERMICAMENTE
RESISTENTE. CALIBRADO
INDIVIDUALMENTE COM
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO RBC (REDE
BRASILEIRA DE
CALIBRACAO) EMITIDO
POR EMPRESA
CREDENCIADA PELO
INMETRO.

20 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 1399462UNIDADE 300

BALAO VOLUMETRICO -
MATERIA-PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO, COM
TAMPA; TIPO: FUNDO PLANO;
CAPACIDADE: 250 ML;
ROLHA DE POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE NA COR
AZUL, CLASSE B, ERRO RE
LATIVO +/- 0,24 ML.
ESPESSURA DO VIDRO QUE
PROPORCIONE EQUILIBRIO
ADEQ
UADO ENTRE EXPANSAO
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TERMICA E RESISTENCIA
MECANICA. GRAVACAO  E
DECORACAO FEITA EM
ESMALTE QUIMICAMENTE E
TERMICAMENTE RESISTENTE
 E PERMANENTE.

21 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5442 3013 1088378UNIDADE 300

BALAO VOLUMETRICO -
MATERIA-PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO, COM
TAMPA; TIPO: 1 CLASSE A,
SEGUNDO ASTM E288;
CAPACIDADE: 500 ML,
TOLERANCIA +/- 0,20 ML;
BALAO COM ESPESSURA DO
VIDRO QUE PROPORCIONE
EQUILIBRIO ADEQUADO
ENTRE EXPANSAO TERMICA
E RESISTENCIA MECANICA.
GRAVACAO E DECORACAO
FEITA EM ESMALTE
QUIMICAMENTE E
TERMICAMENTE
RESISTENTE. COEFICIENTE
DE EXPANSAO TERMICA
LINEAR (20 A 300 GRAUS
CELSIUS) 32 +/- 1,5, CM/CM X
10(-7) E TAMPA DE
POLIETILENO. CALIBRADO
INDIVIDUALMENTE COM
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO RBC
CONTENDO INCERTEZA  DE
MEDICAO, ALEM DOS
PARAMETROS CITADOS NA
DESCRICAO DO ITEM  E
RASTREABILIDADE
SEGUNDO INMETRO, ASTM
E288, NIST, PTB.

22 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 704288 UNIDADE 900

BASTAO PARA
LABORATORIO - MATERIA-
PRIMA: DE VIDRO; MEDIDAS
(C X D): 30CM COMPRIMENTO
X 8MM DIAMETRO;

23 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 957089 UNIDADE 360

BICO DE BUNSEN - MATERIA-
PRIMA: ACO INOX;
ACESSORIO: VALVULA PARA
REGULAGEM DO GAS E
ENTRADA DE AR;

24 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 1798979UNIDADE 450

TRIPE PARA BICO DE
BUNSEN - APLICACAO: PARA
TELA DE AQUECIMENTO 14 X
22CM; MATERIA-PRIMA:
FERRO;

25 MATERIAIS DE LABORATORIO E  
3013 541516 UNIDADE 720

GRAL USO LABORATORIO -
MATERIA-PRIMA:
PORCELANA; TIPO: COM
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25 PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5442
3013 541516 UNIDADE 720 PISTILO; CAPACIDADE: 250

ML; DIAMETRO E ALTURA DE
120 X 70 MM.

26 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5442 3013 313270 UNIDADE 720

PISSETA - MATERIA PRIMA:
PLASTICO; BICO: CURVO;
CAPACIDADE: 500ML;

27 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5442 3013 540331 UNIDADE 4500

TUBO PLASTICO PARA
LABORATORIO - MATERIA-
PRIMA: POLIPROPILENO, TIPO
FALCON; MEDIDAS: -;
VOLUME: 50 ML; TUBO
ESTERIL, AUTOCLAVAVEL,
GRADUADO, COM TAMPA DE
ROSCA, FUNDO CONICO
NA EMBALAGEM DEVERA
CONSTAR DADOS DO
PRODUTO, DATA  DE
FABRICACAO, PRA
ZO DE VALIDADE DA
ESTERILIZAC

28 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5442 3013 540935 UNIDADE 4500

TUBO DE ENSAIO -
APLICACAO: CULTURA;
MEDIDAS: 20 ML, DIAMETRO
EXTERNO 20 MM E ALTURA
200 MM; MATERIA-PRIMA:
VIDRO BOROSSILICATO;
TAMPA DE PLASTICO
ROSQUEAVEL E
ESPESSURA DO VIDRO QUE
PROPORCIONE EQUI

LIBRIO ADEQUADO ENTRE
EXPANSAO TERMICA E
RESISTENCIA MECANICA

29 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5442 3013 5029 UNIDADE 4500

TUBO DE ENSAIO -
APLICACAO: EXAME DE
LABORATORIO; MEDIDAS: 15
X 150MM; MATERIA-PRIMA:
VIDRO;

30 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5442 3013 1798995UNIDADE 120

ESCOVA PARA ASSEPSIA,
USO LABORATORIO -
MATERIA-PRIMA: ARAME
GALVANIZADO E NYLON;
PARA TUBO DE ENSAIO;
DIMENSOES: 8MM DE DIAM

31 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 24023 UNIDADE 600

PINCA USO LABORATORIO -
MATERIA PRIMA: ACO INOX,
COM PONTA RETA FINA;
FINALIDADE: MEDINDO 12CM
4 ¾.

LAMINA USO LABORATORIO -
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32 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442
3013 3689 UNIDADE 150

TIPO: COMUM; NUMERO
ORIFICIO: NAO APLICAVEL;
DIMENSOES (L X C ): 26 X 76
MM; ESPESSURA: 1,2 A 1,4
MM; TIPO PONTA: LISA
LAPIDADA; MATERIA-PRIMA:
VIDRO ; APLICACAO:
MICROSCOPIA;

33 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5442

 

3013 245712 UNIDADE 150

LAMINULA USO
LABORATORIO - MATERIA-
PRIMA: VIDRO; MEDIDAS: 24
X 60MM; APLICACAO:
MICROSCOPIA; ULTRA FINA.
ACONDICIONADA EM CAIXA-
ESTOJO, ESTANDO
DESENGORDURADAS E 
LIMPAS. APRESENTAR
REGISTRO OU
COMPROVANTE DE ISENTO
JUNTO AO MS.

34 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP.  E
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

5442

 

3024 1754157UNIDADE 450

MUFA - IDENTIFICACAO:
MUFA DUPLA COM
PARAFUSOS; APLICACAO:
FIXACAO A HASTE DO
SUPORTE UNIVERSAL
SIMPLES

35 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

 

 

5442

5209 1442058UNIDADE 30

BANHO-MARIA, TIPO
LABORATORIO - MATERIA-
PRIMA: CUBA EM INOX;
FUNCIONAMENTO:ELETRICO;
CAPACIDADE VOLUMETRICA:
28 LITROS; TEMPERATURA:
ATE 100 GRAUS CELSIUS;
CAPACIDADE: -;
TERMOMETRO: DIGITAL;
TERMOSTATO: ELETRONICO
E DE PRECISAO; TENSAO:
110/220 VOLTS; POTENCIA:
1400 WATTS; MEDIDAS:
CUBA: 500 X 200 X 300 MM
APROXIMADAMENTE;

36 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

 

5442
5209 960292 UNIDADE 60

AUTOCLAVE - TIPO:
HORIZONTAL DE BANCADA;
CAPACIDADE: 18 A 21
LITROS; TEMPERATURA:
121ºC; ALIMENTACAO: 127 E
OU 220 VAC - 60HZ;
APLICACAO: ESTERILIZACAO
POR VAPOR SATURADO;
PAINEL  DE CONTROLE  COM
ALARMES AUDIOVISUAIS  E
MANOMETRO (DIGITAL OU
ANALOGICO) PARA
MONITORIZACAO  DO CICLO
DE ESTERILIZACAO. DEVE
POSSUIR SISTEMA DE
SEGURANCA PARA EVITAR
EXCESSO  DE PRESSAO  E
TEMPERATURA NA CAMARA.
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CAMARA SIMPLES
CONSTRUIDA EM ACO
INOXIDAVEL. SISTEMA  DE
FECHA
MENTO COM GUARNICAO DE
SILICONE. AQUECIMENTO
ATRAVES DE ELEMENTO
RESISTIVO BLINDADO.
PINTURA EM EPOXI E PES DE
MATERIAL NÃO
DERRAPANTE.

37 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO 5442 5209 94439 UNIDADE 60

ESTUFA DE LABORATORIO -
APLICACAO:
BACTERIOLOGICA; NUMERO
PRATELEIRA: 03
PRATELEIRAS TIPO GRELHA;
TENSAO: 110 VOLTS;
TEMPERATURA: 5 A 70
GRAUS CENTIGRADOS;

38 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO 5442 5209 1730584UNIDADE 60

AGITADOR MAGNETICO -
MATERIA-PRIMA: CORPO
METALICO C/ PINTURA EM
EPOXI ELETROSTATICO;
VELOCIDADE REGULAVEL: 0
A 1500 RPM; PLACA 25,4 (L) X
25,4CM (C); VAGITADOR COM
AQUECIMENTO. MATERIA-
PRIMA PLACA DE
AQUECIMENTO: VIDRO
CERAMICO; DISPLAY DIGITAL
PARA VELOCIDADE DE
AGITACAO E TEMPERATURA;
TEMPERATURA REGULAVEL:
5 a 550 GRAUS CELSIUS;
TAMANHO DE PLACA DE
APROXIM
ADAMENTE 25,4 (L) x 25,4CM
(C). EQUIPAMENTO DEVE VIR
ACOMPANHADO COM M
ANUAL DE INSTRUCAO EM
PORTUGUES.

39 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

5442

 
5209 207942 UNIDADE 60

DESTILADOR DE AGUA -
APLICACAO: PARA
LABORATORIO;
REVESTIMENTO EXTERNO:
ACO ELETROSTATICO;
CAPACIDADE: 10
LITROS/HORA; TENSAO: 220
VOLTS; CUPULA DE VIDRO,
CALDEIRA REVESTIDA EM
ESTANHO, SISTEMA DE
DESLIGAMENTO
AUTOMATICO;  COLETORES
 DE VAPORES E PARTES
QUE TEM CONTATO COM A
AGUA CONFECCIONADOS
EM ACO INOXIDAVEL.
ACOMPANHA MANUAL DE
OPERCAO EM PORTUGUES.
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40 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

 

 

5442

 

 

5209 152382 UNIDADE 30

CONTADOR DE COLONIAS -
FINALIDADE: CONTAGEM DE
COLONIAS DE BACTERIAS
OU FUNGOS; TENSAO:
TENSAO DE 127/220 VOLTS;
EM PLACA DE PETRI DE ATE
120MM DE DIAMETRO, COM
ILUMINACAO DE LUZ
FLUORESCENTE DE 22W E
COM LUPA DE AUMENTO DE
1,5X, PARA  LEITURA EM
PLACAS ABERTAS OU
FECHADAS, COM
CONTADOR DIGITAL
SENSIVEL,  COM BACIA E
 SUSTENTACAO DA PLACA
DE PETRI EM ACRILICO
TRANSPARENTE E
QUADRICULADA COM
SISTEMA DE MEMORIA E
REGULAGEM DE INCLINACAO
COM LEITURA LED,
FUNCIONAMENTO EM 127 E
220 VOLTS, COM MANUAL DE
INSTRUCAO E CAPA DE
PROTECAO.

41 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO 5442 5209 1754858UNDADE 60

CAPELA PARA EXAUSTAO,
USO LABORATORIO - TIPO:
FIBRA DE VIDRO;
CAPACIDADE: 15M3 MINUTO;
APLICACAO: EXAUSTAO DE
GASES; GABINETE
CONSTRUIDO EM FIBRA DE
VIDRO NAS DIMENSOES DE:
110 CM DE FRENTE, 100 CM
DE ALTURA E 60 CM DE
PROFUNDIDADE. PORTA
FRONTAL EM ACRILICO
TRANSPARENTE COM
DESLOCAMENTO VERTICAL,
SISTEMA DE EXAUSTAO
COM DIAMETRO DE SUCCAO
E RECALQUE DE 100 MM,
MOTOR MONOFASICO
127/220 V 1/6 CV, PROTEGIDO
CONTRA GASES. A CAPELA
POSSUI ILUMINACAO
INTERNA BLINDADA,
 INTERRUPTORES E
ACIONAMENTO DO
EXAUSTOR, REGISTRO PARA
AGUA E GAS E T
EMPORIZADOR
PROGRAMAVEL DE 0 A 99MIN
COM ALARME SONORO.
CAPACIDADE DE
EXAUSTAO 15M3 POR
MINUTO

42 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO 5442 5209 38326 UNIDADE 240

PIPETADOR AUTOMATICO -
NUMERO DE CANAIS:
MONOCANAL; VOLUME:
AJUSTAVEL 0,5 A 10
MICROLITROS; COM EJETOR
AUTOMATICO DE PONTEIRAS
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43 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO 5442 5209 38334 UNIDADE 240

PIPETADOR AUTOMATICO -
NUMERO DE CANAIS:
MONOCANAL; VOLUME:
AJUSTAVEL 2 A 20
MICROLITROSCOM EJETOR
AUTOMATICO DE
PONTEIRAS      ;

44

 

FERRAMENTAS, EQUIP. E
INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO
E INSPECAO

5442 5210 1627791UNIDADE 240

MEDIDOR FORCA MECANICA
- TIPO: DINAMOMETRO DE
MAO; MEDICAO: 0 A 90KG (0
A 200 LIBRAS); ESCALA DE
MEDICAO: KGF/DIVISOES
KGF; ESCALA (MIN): 2 KG / 5
LIBRAS; MEDIDOR  DE
FORCA MECANICA TIPO
DINAMOMETRO DE MAO,
ESTRUTURA METALICA
E FORMATO ANATOMICO,
COM ALCA DE PROTECAO;
AJUSTE DO TAMANHO DA
MAO/FALANGES EM 05
POSICOES DIFERENTES.
ACOMPANHA MALETA PARA
CONSERVACAO E
TRANSPORTE. FINALIDADE:
MENSURAR FORCA DE
PREENSAO MANUAL.
POSSUIR REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.

45
EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE
LABORATORIO, COMPONENTES E
ACESSORIOS

 

5442
3013 776092 UNIDADE 210

FRASCO DE ERLENMEYER -
MATERIA-PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO;
GRADUACAO: BOCA
ESTREITA, GRADUACAO 5/50;
CAPACIDADE: 50 ML;

46
EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE
LABORATORIO, COMPONENTES E
ACESSORIOS

 

5442
3013 474134 UNIDADE 210

FRASCO DE ERLENMEYER -
MATERIA-PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO CLASSE A,
3.3; BOCA: ESTREITA;
GRADUACAO: 50-200,
INTERVALO 25 ML;
CAPACIDADE: 250 ML;
TAMPA:

47 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL 5442 3013 44091 UNIDADE 900

BECKER - MATERIA-PRIMA:
VIDRO BOROSSILICATO,
ESPESSURA 2MM, FORMA
BAIXA; TIPO: GRADUADO
25/200 COM BICO; VOLUME:
250 ML;

LOTE II – LINHA DE FORNECIMENTO 5925

EBULIDOR - TIPO DE USO:
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01 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E
COZINHA

 

5925

 

3003 1795120UNIDADE 450

INDUSTRIAL; MATERIA-PRIMA:
ALUMINIO; POTENCIA: 2.000
W (ACEITA VARIACAO 10%
P/MAIS OU PARA MENOS);
FUNCIONAMENTO: ELETRICO;
CABO: PLASTICO;
COMPRIMENTO: 39CM
(ACEITA VARIACAO 10%
PARA MAIS OU PARA
MENOS); TENSAO: 127
VOLTS;

LOTE III – LINHA DE FORNECIMENTO 5611

01 MATERIAL DE ENSINO 5611 3007 1501712UNIDADE 30

MODELO DIDATICO -
IDENTIFICACAO: CONJUNTO
DE MITOSE; MATERIA-PRIMA:
RESINA PLASTICA;
QUANTIDADE PECA: 09
PECAS; MODELO DA MITOSE:
CONFECCIONADO EM
RESINA PLASTICA;
APRESENTA 9 MODELOS DE
DIVISAO CELULAR
CROMOSSOMICA
FORMANDO  A MITOSE,
CELULA QUE
COMPOENOSSO CORPO.
ACOMPANHA SUPORTE E
ATLAS COM FOTOGRAFIA
DEMONSTRANDO E
EXPLICANDO CADA FASE.

02 MATERIAL DE ENSINO

 

5611

 

3007 1500082UNIDADE 30

MODELO DIDATICO -
IDENTIFICACAO: CONJUNTO
DE MEIOSE; MATERIA-PRIMA:
RESINA PLASTICA
EMBORRACHADA;
QUANTIDADE PECA: 10
PECAS; ACOMPANHA
SUPORTE E ATLAS COM
FOTOGRAFIA,
DEMONSTRANDO E
EXPLICANDO OS ESTAGIOS
DA MEIOSE DE CELULA
ANIMAL AMPLIADO 10.000
VEZES.

03 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

 

5611
5209 1502980UNIDADE 120

ANEL DE GRAVESANDE -
FINALIDADE: ESTUDO DA
DILATACAO VOLUMETRICA;
COMPOSICAO: METAL E
ISOLAMENTO TERMICO NAS
PARTES MANIPULAVEIS;
DIMENSOES: MAXIMO DE 500
MM (C) X 300 MM (L) X 60 MM
(A);

GERADOR ELETROSTATICO -
IDENTIFICACAO: VAN DE
GRAAFF; DIMENSOES:
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04
 

MATERIAL DIDATICO

 

5611

 

 

5221 1799339UNIDADE 60

237CX360LX470MMA;
DIAM.BASE E ALT.GERADOR;
CARACTERISTICAS: ZONA DE
POTENCIAL NEGATIVO
MOVEL; CORREIA CIRCULAR
DE  BORRACHA;
TORNIQUETE
ELETROSTATICO COM
SUPORTE PARA
TORNIQUETE; CABOS  DE
LIGACAO BANANA/BANANA;
FRASCO COM OLEO DE
RICINO ELETRODOS;
ELETROSCOPIO DE FOLHA;
FRASCO COM SEMENTE DE
GRAMA, CABECA ESFERICA
REMOVIVEL DE ALUMINIO;
ESFERA AUXILIAR EM METAL
COM CABO ISOLANTE;
CONEXAO PAR
A ATERRAMENTO COM
PINOS BANANA; MOTOR DE
1/8HP - ALIMENTACAO 220V;
 ES
FERA AUXILIAR CONSTRUIDA
EM ALUMINIO SEM
EMENDAS, DIAMETRO
100MM; BASE
 CONFECCIONADA EM ACO
CARBONO SAE1020 COM
TRATAMENTO
ANTICORROSIVO PELO
SISTEMA EPOXI PO
ELETROSTATICO, PAINEL DE
CONTROLE COM
REVESTIMENTO
EM POLICARBONATO; TORRE
CONFECCIONADA EM
ACRILICO CRISTAL

05 MATERIAL DIDATICO 5611 5221 1799460UNIDADE 60

CONJUNTO PARA ESTUDO
DA DILATACAO LINEAR -
TIPO: COM AQUECEDOR
ELETRICO; COMPONENTE (1):
CALORIMETRO, ANEL DE
GRAVESANDE;
COMPONENTE (2): HASTES
EM METAL;

MODULO ANATOMICO
DIDATICO - IDENTIFICACAO:
ESQUELETO PADRAO COM
RODAS; TAMANHO: 1,70M
APROXIMADAMENTE;
COMPOSICAO (1): OSSOS DO
CRANIO, COLUNA
VERTEBRAL, ESTERNO,
TORAX; COMPOSICAO (2):
PLEXOS NERVOSOS, OSSOS
DO MEMBRO
SUPERIOR/INFERIOR;
COMPOSICAO (3): OSSOS DA
PELVE(ILIO, ISQUIO, PUBIS),
ETC; OSSOS DO CRANIO
(OSSO FRONTAL, PARIETAL,
NASAL, OCCIPITAL,
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06
 

MATERIAL DIDATICO

 

5611
5221 1484010UNIDADE 60

ZIGOMATICO, MAXILAR,
PALATINO, TEMPORAL,
ESFENOIDE, ETIMOIDE,
VOMER, MANDIBULA),
OSSOS DA COLUNA 
VERTEBRAL. OSSO
ESTERNO. PLEXOS
NERVOSOS. OSSOS DO
TORAX (OSSO ESTERNO,
COSTELAS). OSSOS DO
MEMBRO SUPERIOR (UMERO,
ULNA, RADIO, OSSOS DA
MAO, CLAVICULA,
ESCAPULA), OSSOS  DO
MEMBRO  INFERIOR

(FEMUR, PATELA, TIBIA, 
FIBULA, OSSOS  DO PE), 
OSSOS  DA PELVE (ILIO,

ISQUIO , PUBIS). ACOMPANHA
SUPORTE COM RODAS E
CAPA CONTRA PO.

FABRICADO: EM RESINA
PLASTICA RIGIDA NA COR
NATURAL;

07
 

MATERIAL DIDATICO
5611 5221 1797921UNIDADE 30

MODELO DO CORACAO EM
TAMANHO NATURAL,
DEMONSTRA: AORTA,
ARTERIA CAROTIDA COMUM,
ARTERIA SUBCLAVIA,
ARTERIA PULMONAR
ESQUERDA, VEIAS
PULMONARES SUPERIOR E
INFERIOR ESQUERDAS,
AURICULA DIREITA,
AURICULA ESQUERDA,
 VALVULA TRICUSPIDE,
VALVULA MITRAL, VALVULA
DA AORTA, VALVULA DO
TRONCO PULMONAR,
VENTRICULO ESQUERDO,
VENTRICULO DIREITO, VEIA
CAVA SUPERIOR, ATRIO
DIREITO, ATRIO ESQUERDO,
MUSCULOS PAPILARES,
MUSCULO CARDIACO,
MIOCARDIO, SEPTO, TRONCO
PULMONAR, TRONCO
BRAQUIO CEFALICO,
PAREDE CARDIACA.
MONTADO EM BASE
PLASTICA COM HASTE
METALICA. DIMENSOES
APROX
IMADAS: 140 MM X 100 MM X
90 MM. DIMENSOES DA
BASE: 115 MM X 115 MM.

MANEQUIM ANATOMICO DE
OUVIDO - TAMANHO:
AMPLIADO; DIVISAO: 6
PARTES; COMPOSICAO (1):
PAVILHAO AUDITIVO,
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08
 

MATERIAL DIDATICO

 

 

5611

 

5221 1484079UNIDADE 30

ACUSTICO EXTERNO,
BIGORNA; COMPOSICAO (2):
MEMBRANA TIMPANICA,
MARTELO, ESTRIBO, TUBO
AUDITIVO; COMPOSICAO (3):
CANAIS SEMICIRCULARES,
NERVOS
VESTIBULOCULEAR;
COMPOSICAO (4): ARTERIA E
TROMPA DE EUSTAQUIO;
DIMENSOES:
APROXIMADAMENTE 40 CM;
CONFECCIONADO EM
RESINA PLASTICA
EMBORRACHADA; GARANTIA
DE 12 MESES.

09 MATERIAL DIDATICO
5611

 
5221 1798510UNIDADE 30

MODULO ANATOMICO
DIDATICO - IDENTIFICACAO:
MODELO DAS FASES DA
GRAVIDEZ; TAMANHO: NAO
APLICAVEL; COMPOSICAO
(1): 8 ESTAGIOS DO
DESENVOLVIMENTO
EMBRIONARIO; COMPOSICAO
(2): ESTRUTURA DE
EMBRIOES NO UTERO;
COMPOSICAO (3): EMBRIAO
AMPLIADO DE
APROXIMADAMENTE 4
SEMANAS; MODELO DAS
FASES DA GRAVIDEZ, 8
ESTAGIOS DO
DESENVOLVIMENTO
EMBRIONARIO, EM
SUPORTES, ESTRUTURA DE
EMBRIOES NO UTERO E
DURANTE ESTAGIOS DA
GRAVIDEZ; ACOMPANHA
EMBRIAO AMPLIADO DE
APROXIMADAMENTE 4
SEMANAS.

MODULO ANATOMICO
DIDATICO - IDENTIFICACAO:
TORSO HUMANO BISSEXUAL
- 40 PARTES; TAMANHO:
85CM, APROXIMADAMENTE;
COMPOSICAO (1): CABECA
COM CAVIDADE NASAL;
COMPOSICAO (2): PARTE
CRANIANA EXPOSTA
LATERAL DIVIDIDA 4 PARTES;
COMPOSICAO (3): ORGAO
GENITAL MASCULINO E
FEMININO 2 PARTES;
MODELO DO TORSO
HUMANO BISSEXUAL 85CM :
CABECA COM CAVIDADE
NASAL, PARTE CRANIANA
EXPOSTA LATERAL DIVIDIDA
EM 4 PARTES, GLOBO
OCULAR REMOVIVEL, PARTE
MAXILAR E MANDIBULA
EXPOSTA LATERAL,
REMOVIVEL. PARTE
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10 MATERIAL DIDATICO
 

5611
5221 1797930UNIDADE 30

ARTICULACAO TEMPORA
MANDIBULAR, LARINGE
LATERAL DIVIDIDA EM 2
ARTES, TRAQUEIA ARTERIAS,
ESOFAGO, VEIAS, OSSO
ESTERNO, 3 VERTEBRAS
REMOVIVEIS, COSTELA
EXPOSTA 2 PARTES,
MUSCULOS INTERCOSTAIS,
MUSCULO PEITORAL MENOR
E MAIOR, PULMAO DIREITO
DIVIDIDO EM 2 PARTES,
PULMAO ESQUERDO
DIVIDIDO EM 2 PARTES,
CORACAO DIVIDIDO EM 2
PARTES, RIM ESQUERDO 2
PARTES, RIM DIREITO 2
PARTES, FIGADO COM
VESICULA BILIAR, GLANDULA
MAMARIA, BACO, INTESTINO
E CECO DIVIDIDO EM 4
PARTES, DIAFRAGMA,
URETER, BEXIGA, ORGAO
GENITAL MASCULINO 2
PARTES, ORGAO GENITAL
FEMININO 2 PARTES.
MONTADO EM BASE DE
PLASTICO.

LOTE IV – LINHA DE FORNECIMENTO 5212

01 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 5212 3010 1066714UNIDADE 180

CABO DE BISTURI
DESCARTAVEL, COM LAMINA
- NUMERO LAMINA: 11; CABO:
PLASTICO RESISTENTE, COM
DISPOSITIVO DE
SEGURANCA; LAMINA: ACO
INOX; LAMINA ISENTA DE
REBARBAS E SINAIS  DE
OXIDACAO, PONTA  AFIADA,
FIXADA AO CABO COM
PROTETOR DE LAMINA, COM
DISPOSITIVO  DE
SEGURANCA  E TRAVA DE
FINITIVA  PARA DESCARTE,
EMBALAGEM ESTERIL  EM
PAPEL GRAU CIRURGICO
COM ABERTURA EM PETALA,
COM DADOS DE
IDENTIFICACAO, VALIDADE,
ESTERILIZACAO, NUMERO DE
LOTE E REGISTRO NO MS.

02 MATERIAL ODONTOLOGICO
 

5212

 

3010

 

1710575
UNIDADE

 

600

LAMINA DE BISTURI
DESCARTAVEL MATERIA-
PRIMA: ACO INOXIDAVEL
ESTERIL; NUMERO: 11;
EMBALAGEM: INDIVIDUAL,
ESTERIL E COM ABERTURA
EM PETALA;

ESFIGMOMANOMETRO - TIPO:
ADULTO; MANOMETRO:
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03

 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

 

5212
5209 476099 UNIDADE 90

ANEROIDE COM VISOR
GRADUADO DE 0 A 300
MM/HG; BRACADEIRA: EM
TECIDO RESISTENTE DE
ALGODAO; FECHAMENTO:
VELCRO OU METAL;
MANGUITO/BULBO:
MANGUITO, PERA E TUBOS
CONECTORES EM
BORRACHA; VALVULA: DE
METAL; I - ASPECTOS
GERAIS:
ESFIGMOMANOMETRO
ADULTO BRACADEIRA EM
TECIDO RESISTENTE DE
ALGODAO ANTIALERGICO
COM DIMENSOES PARA
ADULTO FECHO EM VELCRO
OU METAL MANOMETRO
ANEROIDE COM VISOR
GRADUADO 0 A 300 MM/HG,
PRECISO E DE FACIL
LEITURA COM DIMENSOES
MINIMAS DE 2" (DUAS
POLEGADAS)VALVULA DE
METAL QUE PROPORCIONAM
PERFEITO CONTROLE DE
ENCHIMENTO E
ESVAZIAMENTO DE AR
COMPRIMIDO NO MANGUITO
MANGUITO, PERA E TUBOS
CONECTORES EM
BORRACHA SEM EMENDAS II
- NORMALIZACAO:
CERTIFICADO DE REGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE O
LICITANTE DEVERA
COMPROVAR QUE O
EQUIPAMENTO E  AFERIDO
PELO INMETRO, E QUE O
CERTIFICADO DE AFERICAO
SERA FORNECIDO NO ATO
DA ENTREGA DO
EQUIPAMENTO

04 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E
INSTRUMENTOS DE MEDICAO 5212 5209 1313533UNIDADE 60

ESTETOSCOPIO- TIPO:
ADULTO/PEDIATRICO;
AURICULAS: BI-AURICULAR
EM ACO INOXIDAVEL;
OLIVAS: ANATOMICAS EM
SILICONE; AUSCULTADOR:
DUPLO EM ACO INOXIDAVEL;
TUBO: RESISTENTE E
FLEXIVEL NA CURVATURA
DO TUBO Y; EQUIPAMENTO
BASICO DE AUSCULTA
CARDIO-PULMONAR DE
PACIENTES ADULTOS  E
INFANTIS; AVALIACAO  DAS
CONDICOES  FISIOLOGICAS
BASICAS  DOS SISTEMAS
CARDIO-PULMONARES DE
PACIENTES ADULTOS;
OLIVAS ANATOMICAS EM
SILICONE, COM
ACABAMENTO SEM
REBARBAS; CONJUNTO BI-
AURICULAR  EM ACO
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NOXIDAVEL, RESISTENTE  E
FLEXIVEL  NA CURVATURA
DO TUBO Y; AUSCULTADOR
DUPLO PARA PACIENTE
ADULTO  E INFANTIL EM ACO
INOXIDAVEL; DIAFRAGMA
RESISTENTE  E DE ALTA
SENSIBILIDADE PARA
AUSCULTA CARDIO-
PULMONAR, QUE PERMITA
UM MINIMO DE ESCUTA DE
SONS AMBIENTAIS E UM
MAXIMO DE SONS PROPRIOS
DO PACIENTE. CERTIFICADO
DE REGISTRO NA ANVISA.

05 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

 

5212
5209 1799126UNIDADE 30

CAMERA DE VIDEO PARA
MICROSCOPIO -
RESOLUCAO: NTSC160x120-
720x480, PAL160x120-720 x
576; INTERFACE DE
CONEXAO: SAIDA DE SINAL
NTSC ENCAIXE RCA; USB;
ALIMENTACAO: AUT.100-240
VA

06 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO,
MEDICOS E ODONTOLOGICOS

 

5212

 

5211 70939 UNIDADE 180

PINCA AUXILIAR PARA
PORTA AGULHA - P/CIRURGIA
- MATERIA-PRIMA: ACO INOX;
TIPO/PONTA: DE DISSECCAO
(ANATOMICA); TAMANHO:
16CM, COM SERRILHA; O
MATERIAL DEVERA ESTAR
DE ACORDO COM AS
NORMAS NBR 7153-1 E DIN-
MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA
APRESENTAR TRATAMENTO
TERMICO INTEGRAL E 
HOMOGE-NEO, QUE LHE
GARANTA FLEXIBILIDADE E
RESISTENCIA A  CORROSAO, 
CONTER GRAVACAO COM
CLARA IDENTIFICACAO DO
CODIGO DO LOTE DE
FABRICACAO E  DA MARCA
DO  FABRICANTE (LOGOTIPO
OU NOME). REGISTRO NO MS.

LOTE V – LINHA DE FORNECIMENTO 5410

01 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5410
3013 1625624UNIDADE 450

TERMOMETRO QUIMICO COM
ESCALA EXTERNA E DIVISAO
DE 1ºC, COMPRIMENTO E 
APROXIMADAMENTE 260MM
E DIAMETRO DE
APROXIMADAMENTE 6MM.,

MATERIAIS DE LABORATORIO E  

ERMOMETRO - ESCALA: -50 A
+ 200 GRAUS CELSIUS; GRAU
DE PRECISAO: 1 GRAU
CELSIUS; APLICACAO:
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02 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5410
3013 1674757UNIDADE 90 MEDICAO POR IMERSAO;

TIPO: TERMOMETRO DIGITAL,
TIPO ESPETO,HASTE EM
ACO INOX; FIXACAO: SEM
ORIFICIO PARA FIXACAO;

03 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E
INSTRUMENTOS DE MEDICAO 5410 5210 1478974UNIDADE 240

MULTIMETRO - TIPO: DIGITAL;
FUNCOES-1: TENSÃO AC
(200V A 75V0); TENSAO
DC(200MILIV A 1000V);
FUNCOES-2: CORRENTE DC
(200 MICROAMP A 10 AMP);
FUNCOES-3: RESISTENCIA
(200 OHM A 200 MEGAOHM);
FUNCOES-4: TESTE HFE;
FUNCOES-5: TESTE BATERIA
1,5V E 9V; DISPLAY: LCD 3 1/2
DIGITOS 2000 CONTAGENS:
INTERFACES DE
COMUNICACAO: SEM
INTERFACE DE
COMUNICACAO;

LOTE VI – LINHA DE FORNECIMENTO 5414

01 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5414
3013 1613448UNIDADE 600

VIDRO RELOGIO - MATERIA-
PRIMA: VIDRO
BOROSSILICATO; DIAMETRO:
60MM;

LOTE VII – LINHA DE FORNECIMENTO 5437

01 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5437

 

3013

 

1000632
UNIDADE

 

300

PAPEL DE TORNASSOL -
COR: VERMELHO; FUNCAO:
INDICACAO DE PH;

02 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5437
3013 1087924UNIDADE 300

PAPEL DE TORNASSOL -
COR: AZUL, EM TIRAS;
FUNCAO: USO COMO
INDICADOR DE PH;

03 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

 

5437

3013 503380 UNIDADE 600

TIRA INDICADORA DE PH -
CAPACIDADE: 0 A 14, EM
UNIDADES DE PH;
DETERMINACAO:
EMBALAGEM COM 100
DETERMINACOES; COM
GRADUACAO EM UNIDADES
DE PH.                              O
PRODUTO DEVERA ESTAR
ACOMPANHADO  POR
ESCALA COM PADRAO 
IMPRESSO DECORES COM
INDICACAO DE
PH.EMBALAGEM CONTENDO
DADOS PARA 
IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, NUMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICACAO
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LOTE, DATA DE FABRICACAO
E VALIDADE MINIMA DE 24
MESES.

LOTE VIII – LINHA DE FORNECIMENTO 6511

01 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO
E EMBALAGEM

 

6511
3030 1572210UNIDADE 4800

POTE PARA
ACONDICIONAMENTO -
FORMATO: CILINDRICO;
MATERIA-PRIMA: VIDRO;
CAPACIDADE: 600ML;
MEDIDA POTE:
85MM(DIAMETRO) X
135MM(ALTURA); MEDIDA
BOCAL: 60MM; TAMPA: DE
PLASTICO;

02 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO
E EMBALAGEM

 

 

6511

3030 634522 UNIDADE 900

FRASCO PARA
ACONDICIONAMENTO DE
MEDICAMENTO - MATERIA-
PRIMA: PLASTICO BRANCO
LEITOSO TIPO CONTA-
GOTAS; CAPACIDADE
VOLUMETRICA: 30ML, TAMPA
DE ROSCA TIPO LACRE; TIPO
DO FUNDO: LISO; COR: -;
BATOQUE TIPO CONTA-
GOTAS, BOCA DE 1CM DE
DIAMETRO.

LOTE IX – LINHA DE FORNECIMENTO 5209

01 MATERIAIS DE LABORATORIO E
PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

 

5209

 

3013 1798960UNIDADE 240

PIPETADOR MANUAL -
MATERIA-PRIMA: BORRACHA,
COM 3 VIAS; DE
SEGURANCA; APLICACAO:
PIPETAS DE 5 ML;

LOTE X – LINHA DE FORNECIMENTO 5420

01 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E
INSTRUMENTOS DE MEDICAO

 

 

 

5420

5209 1323792UNIDADE 60

BALANCA ANTROPOMETRICA
DIGITAL, CAPACIDADE DE
200 KILOS COM DIVISAO DE
FRACAO DE ENTRE 50 E 100
GRAMAS, ESTRUTURA EM
CHAPA DE ACO CARBONO,
PLATAFORMA COM TAPETE
ANTIDERRAPANTE, DISPLAY
INDICADOR DE PES COM 06
(SEIS) DIGITOS, REGUA
ANTROPOMETRICA COM
MEDIDA DE ATE 200 CM E
ESCALA
DE 0,5 EM 0,5 CM, PES
REGULAVEIS, CERTIFICADA
E AFERIDA PELO
IPEM/INMETRO.
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02

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

 

 

 

 

 

 

5420

5209 1428004UNIDADE 60

BALANCA DE LABORATORIO
- CAPACIDADE: MAXIMA DE
200G;
PRECISAO/SENSIBILIDADE:
MINIMA DE 0,001G; TIPO:
ELETRONICA DE PRECISAO
SEMI-ANALITICA;
ALIMENTACAO: 127/220 V;
BALANCA COM UNIDADE DE
MEDICAO EM G PODENDO
TRAZER OPCIONAIS EM KG E
L
B; GABINETE COMPOSTO
POR MATERIAL DE ALTA
RESISTENCIA; PLATAFORMA
EM A
CO INOX; CALIBRACAO
AUTOMATICA; CAPELA
PROTETORA CONTRA
VENTO;  INDICA
DOR DE SOBRECARGA DE
PESO; TEMPERATURA DE
TRABALHO: DE 10 A 40ºC;
 TEMPO DE ESTABILIZACAO:
MENOR OU IGUAL A 5S.
DISPLAY DE CRISTAL
 LIQUIDO.
INTERFACE DE
COMUNICACAO USB OU
SIMILAR; POSSUIR BOTAO DE
TARA; DESLIGAMENTO
AUTOMATICO APOS UM
TEMPO SEM USO;
ALIMENTACAO ELETRICA EM
REDE 60 HZ.
NORMALIZACAO: ATENDER
AS EXIGENCIAS DO
INMETRO.

LOTE XI – LINHA DE FORNECIMENTO 6011

01 OUTROS MATERIAIS
 

6011
3099 1798200UNIDADE 600

LUPA - IDENTIFICACAO:
MANUAL; MATERIA-PRIMA:
CABO PLASTICO;
AMPLIACAO: 4X; LENTE:
VIDRO; ESCALA: 75MM
(DIAMETRO);

LOTE XII – LINHA DE FORNECIMENTO 5417

 

 

 

TERMOMETRO COM MIRA
LASER - LASER: PRE
AJUSTADO EM 0.95
RESPOSTA ESPECTRAL DE 6
A 14; RESOLUCAO: 0.5C
GRAUS/ 1C GRAUS
AUTOMATICO OU 1F;
Complementação da
especificação do item de
material - CATMAS:           
TERMOMETRO DIGITAL MIRA
A LASER  30~550ºC/-
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01 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

 

5417

 

 

5209 1655280UNIDADE 90
A LASER  30~550ºC/-
22~1022ºF

DISPLAY: LCD 3 1/2
DIGITOS.MELHO): -30~550ºC/-
22~1022ºF

INDICADOR DE BATERIA
FRACA: O SIMBOLO DE 
BATERIA E MOSTRADO 
QUANDO A

TENSAO DA BATERIA CAIR
ABAIXO DA TENSAO NORMAL
DE OPERACAO.

LOTE XIII – LINHA DE FORNECIMENTO 5413

01

 

FERRAMENTAS, EQUIP. E
INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO

 

 

5413

5210 1557319UNIDADE 60

OSCILOSCOPIO - TIPO:
DIGITAL; CANAIS: 2 CANAIS
DE ENTRADA; LARGURA
BANDA: 100 MHZ;
IMPEDANCIA DE ENTRADA: 1
MEGA OHMS; TAXA DE
AMOSTRAGEM: 2 GS/S; BASE
DE TEMPO: 2,5NS A 50S POR
DIVISAO; DEFLEXAO
VERTICAL: 2MV A 5V POR
DIVISAO; DISPLAY:
COLORIDO, TFT ATIVO, 7
POLEGADAS, WVGA-800X480
PIX; ALIMENTACAO: 100 VAC
ATE 240 VAC; INTERFACE DE
COMUNICACAO: USB 2.0;

LOTE XIV – LINHA DE FORNECIMENTO 5210

01 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO,
MEDICOS E ODONTOLOGICOS

 

5210
5211 1671626UNIDADE 180

TESOURA INSTRUMENTAL
MODELO: IRIS; PONTA:
CURVA; TAMANHO: 12 CM;
MATERIA-PRIMA: ACO
INOXIDAVEL
AUTOCLAVAVEL;

LOTE XV – LINHA DE FORNECIMENTO 5925

01 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E
COZINHA

 

5925

 

3003 1795120UNIDADE 450

EBULIDOR - TIPO DE USO:
INDUSTRIAL; MATERIA-PRIMA:
ALUMINIO; POTENCIA: 2.000
W (ACEITA VARIACAO 10%
P/MAIS OU PARA MENOS);
FUNCIONAMENTO: ELETRICO;
CABO: PLASTICO;
COMPRIMENTO: 39CM
(ACEITA VARIACAO 10%
PARA MAIS OU PARA
MENOS); TENSAO: 127
VOLTS;
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LOTE XVI – LINHA DE FORNECIMENTO 5125

01 MATERIAL ODONTOLOGICO 5125 3011 1798421UNIDADE 540

LAMPARINA USO GABINETE
ODONTOLOGICO - MATERIA
PRIMA: VIDRO, COM TAMPA
PLASTICA E PAVIO ; TIPO
COMBUSTAO: A ALCOOL;
CAPACIDADE: 150 ML.

 
2.   DOS LOTES:
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
2.1.1.  LOTES I A XVI
2.2. LOTES COM AMPLA PARTICIPAÇÃO
2.2.1. Não haverá lote(s) exclusivo(s) para ME e EPP, tendo em vista que o valor
estimado para a aquisição ultrapassa a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o
que autoriza a ampla participação de todas as empresas que militem no ramo
pertinente ao objeto desta licitação, nos termos do art. 48, inc. I, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. Atender as necessidades das Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais, mediante a aquisição de materiais, equipamentos e suprimentos a
serem usados nos laboratórios de Química, Biologia e Física, visando o oferecimento
de melhores condições para o aperfeiçoamento eficaz e eficiente do processo de
ensino e aprendizagem na Rede CTPM.
4.            JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE.
4.1. A adoção do Pregão Eletrônico é obrigatória, nos termos do art. 1°, §1°, c/c art.
3°, II Decreto Estadual N° 48.012/20, veja-se:

a) Art. 1º - Este decreto regulamenta a licitação na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de engenharia, no âmbito da Administração Pública
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.
b) § 1º - É obrigatória a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica,
pelos órgãos da Administração direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos
fundos especiais nas licitações de que trata o caput.
c) Art. 3º Para fins do disposto neste decreto, considera-se:
(...)
II - bens e serviços comuns: bens e serviços cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações reconhecidas e usuais do mercado.

4 . 2 As especificações técnicas dos materiais, equipamentos e suprimentos de
laboratório, objeto desta licitação, se amoldam perfeitamente à definição legal de bens
e serviços comuns, o que autoriza a sua aquisição mediante Pregão Eletrônico. 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à
baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que
atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma independente.
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1.  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo,
1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto
da presente licitação, com indicação do serviço, qualidade do atendimento,
cumprimento de prazos e demais condições da prestação do serviço/aquisição,
vedado o auto atestado, de acordo com os seguintes requisitos:
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6.1.1 Os Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica do licitante deve
apresentar compatibilidade com as características e quantidades dos itens ofertados,
observando-se a descrição e especificações contidas neste Termo de Referência, e
atender ao quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) das quantidades
apresentadas para cada um dos lotes  previstos no Anexo I do presente
edital.
6.1.2 Para fins de atendimento do quantitativo indicado no item anterior, é admitido o
somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da
licitação.
6.2 O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as
atividades.
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.
7.1. A proposta da Contratada deve estar em conformidade com as especificações,
quantidades, qualidade, prazos e condições estabelecidas no Anexo I Termo de
Referência, além das demais disposições constantes do Edital.
7.2. A Contratante reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte o material
recebido, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos
discriminados na proposta da Contratada e pela especificação do material.
7.3. A Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) da
Unidade do Colégio Tiradentes, designada pela Ordenadora de Despesas da
Contratante, verificará as especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços e
outros dados pertinentes e, encontrando qualquer irregularidade, fixará prazos para
correção pela Contratada, ou aprovando, receberá provisoriamente o material,
mediante recibo.
8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:
8.1. Não haverá apresentação de amostras no presente certame.
9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. Do Prazo de Entrega:
9.1.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue, de forma integral, no prazo de
até 60 (sessenta) dias corridos, 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 formalmente e por escrito prorrogação da
entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação, desde que não
haja prejuízo à CONTRATANTE.
9.2. Do Local e Horário de Entrega:
9 .2 .1 . Os produtos/materiais deverão ser entregues, de forma integral,
acompanhados da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente), no
Almoxarifado do Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Unidade Argentino Madeira,
localizado na Praça Duque de Caxias, s/n, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG,
CEP 31.010-230, no horário de 08h00min às 16h00min na segunda-feira, terça-feira,
quinta-feira e sexta-feira, e na quarta-feira no horário de 08h30min às 12h30min.
9.2.2. A Contratada deverá agendar a entrega com o Colégio Tiradentes da Polícia
Militar – Unidade Argentino Madeira, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência
da data de entrega dos produtos/materiais, através do e-mail ctpm-
licitacao@pmmg.mg.gov.br.
9.2.3. Para efeito do agendamento prévio a CONTRATADA deverá informar no e-
mail, o(s) nome(s) e documento(s) de identificação dos funcionários/prepostos que
realizarão a entrega, a data, e o período em horas necessário para a sua conclusão.
9.2.4. Os produtos devem ser descarregados em local/depósito indicado pela
CONTRATANTE e armazenados de maneira ordenada, a fim de facilitar a conferência.
9.2.5. Não serão aceitas, em hipótese alguma, embalagens violadas ou com outros
danos que prejudiquem a qualidade do produto.
9.2.6. Fica vedada a entrega de quaisquer bens, sem a presença de militar ou
servidor civil designado especialmente para o ato de recebimento na unidade.
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9.2.7. Após o 30º (trigésimo) dia de inadimplência na entrega, a Contratante terá
direito de recusar o objeto contratado, de acordo com sua conveniência e
oportunidade, comunicando à Contratada a perda de interesse no fornecimento, sem
Prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
9.3. Condições de Recebimento:
9.3.1. A entrega dos produtos/materiais ocorrerá de forma integral, conforme a
totalidade especificada neste Termo de Referência, após a CONTRATADA receber a
solicitação através da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou
documento equivalente emitido pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTPM
- Unidade Argentino Madeira. O recebimento e o aceite do objeto deste Contrato dar-
se-ão da seguinte forma:
9.3.1.1. Provisoriamente, no prazo de 30 dias, contado da respectiva entrega,
mediante Termo Circunstanciado, assinado por 2 (dois) servidores efetivos da
Unidade do Colégio Tiradentes, designados pelo respectivo Comandante, para
verificação das especificações, quantidades, validade, prazos, preços e outros dados
pertinentes ao fornecimento dos bens adquiridos, sem prejuízo da posterior
verificação da perfeição e da conformidade do objeto entregue, conforme o previsto
no Anexo I (RUICTPM) e neste Termo de Referência;
9.3.1.2. Definitivamente, no prazo de 90 dias, contado do recebimento provisório,
restando conferida a perfeição e qualidade do objeto entregue, atestando-se sua
conformidade e total adequação às quantidades e especificações constantes no edital
e seus anexos e na proposta comercial, será efetivado o recebimento definitivo, pela
Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material (CPARM) da Unidade
do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, mediante expedição de Termo Circunstanciado
e recibo aposto na Nota Fiscal.
9.3.1.3. O objeto desta licitação será considerado efetivamente recebido e aceito
somente após haver sido vistoriado pela CPARM da Unidade do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar e constatadas as coincidências com as reais características pré-fixadas
no Anexo I (RUICTPM) e Anexo II (Termo de Referência) do Edital.
9.3.1.4. Os produtos, objeto desta licitação, poderão ser rejeitados, no todo ou em
parte, caso as condições de recebimento não sejam atendidas, conforme as
especificações constantes do edital e seus anexos e da proposta comercial, ocasião
em que será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as
desconformidades, devendo os bens serem substituídos no prazo de até em até 07
(dias) úteis da solicitação da CONTRATANTE, a contar da notificação da
CONTRATADA, às suas custas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive
rescisão contratual.
9.3.2. O aceite ou aprovação dos produtos/materiais não exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato,
especialmente quanto aos vícios de quantidade ou qualidade dos produtos e/ou
serviços ou disparidades com as especificações estabelecidas no edital e seus
anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades
previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
9.3.3. As rejeições dos itens objeto(s) desta licitação que porventura ocorram
quando do recebimento, não justificam a alteração dos prazos e condições fixados
neste edital.
9.4. Cronograma físico-financeiro:
9.4.1. Não se aplica.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no
prazo de 30 (trinta) dias  corridos da data do recebimento definitivo, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
10.1.1.  Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE,
após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório
da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, bem como, demais
documentos necessários para a efetiva comprovação da execução do objeto, se
houver.
10.1.2.  A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Termo de Referência para aquisição de Mat. de laboratór. (39039351)         SEI 1250.01.0011131/2021-13 / pg. 24



(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da
assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à
disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a
concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria
da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
10.1.3.  O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
10.1.4.  O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o
CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.
10.1.4.1. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA será notificada,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação. O
prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de
sua regularização.
10.1.5. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
10.1.6.  Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do
efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia –SELIC.
10.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.
10.3 . A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas por atrasos ou indenizações devidas pela CONTRATADA,
nos termos deste Contrato, a ser analisada em Processo Administrativo garantida a
ampla defesa e contraditório;
10.4. O valor eventualmente retido será restituído à Contratada caso a defesa ou
justificativa apresentada seja julgada procedente, sendo convertido em penalidade
caso se conclua pela improcedência da defesa ou justificativa.
11.          DO CONTRATO.
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2. O contrato terá prazo de vigência por 12 (dose) meses, contado a partir da
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
11.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 (doze)
meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO.
12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente
para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.
12.1.1.  A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo do P/4 da
Unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar contemplada com o recebimento dos
materiais para laboratório, os quais serão designados por ato do respectivo
Ordenador de Despesas.
12.1.2. O agente fiscalizador do Contrato deverá anotará em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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

Termo de Referência para aquisição de Mat. de laboratór. (39039351)         SEI 1250.01.0011131/2021-13 / pg. 25



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. A 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. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações
orçamentárias abaixo relacionadas e nas demais dotações e fontes de recursos
previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos
exercícios futuros.

18.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias
abaixo relacionadas e nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2021
correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos exercícios futuros.

 

UO FUN SUBF PRG
ID

P/A

 

C/A

 

Natureza de despesa

ITEM IPG F IPU
C GD M ED

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 03 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 30 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 11 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 99 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 13 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 10 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 07 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 24 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 09 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 11 0 23 1
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1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 21 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 10 0 23 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,
estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).
14.2.1. A Contratada deve oferecer a garantia legal referente ao prazo de 90
(noventa) dias, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), contados a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo da garantia complementar de, no mínimo 9 (meses), a ser fornecida pelo
fornecedor em sua proposta comercial.
14.2.2.  A garantia oferecida pelo fabricante dos produtos/materiais prevalecerá
caso o prazo deste for superior aos prazos definidos no subitem anterior.
14.2.3.  Os prazos para a garantia dos produtos/materiais serão contados a partir
da data do recebimento definitivo pela Contratante.
14.2.4.  Durante todo o período de garantia, a Contratada obriga-se a substituir e
reparar, sem ônus para a Contratante, o produto/material que apresentar defeitos,
falhas, vícios ou incorreções resultantes da fabricação, montagem e do desgaste
excessivo e anormal, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, a contar do dia
seguinte ao da notificação de inconformidade enviada pela Contratante.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. Não é permitida a subcontratação do objeto desse certame.
16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES.
16.1. DA CONTRATADA:
16.1.1.  Cumprir todas as obrigações constantes no edital e seus anexos, bem
como na proposta comercial, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
16.1.2.  Efetuar a entrega do objeto desta contratação, em perfeitas condições,
devidamente protegidos, embalados adequadamente contra danos de transporte, no
prazo e local indicados pela CONTRATANTE, em estrita observância das
especificações e condições do edital e seus anexos e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal.
16.1.3.  Permitir, a qualquer tempo, que o CONTRATANTE realize inspeções e
fiscalizações durante a entrega dos materiais, notadamente através do fiscal do
contrato designado, o qual poderá examinar e exigir documentos e explicações e
determinar providências;
16.1.4.  Responsabilizar-se por todas as despesas pertinentes à execução do objeto
ora contratado, tais como, o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços,
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aquisição do objeto
licitado;
16.1.5.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
16.1.6.  Responsabilizar-se integralmente pela aquisição da matéria prima,
manipulação, transformação, guarda, acondicionamento, transporte e fornecimento
dos materiais, ficando estabelecido que não caberá qualquer responsabilidade ao
CONTRATANTE;
16.1.7.  Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação,
exigidas na licitação;
16.1.8.  Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo
CONTRATANTE quanto à entrega dos produtos/materiais contratados, observando o
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prazo assinalado pela CONTRATANTE;
16.1.9.  Responsabilizar-se por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, na
execução dos serviços, decorrentes de culpa e/ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização e o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.
16.1.10. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e supressões de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.
16.1.11. Manter os seus empregados identificados por crachá quando da entrega
dos produtos/materiais à CONTRATANTE.
16.1.12. Substituir imediatamente quaisquer empregados cuja atuação seja
considerada inoportuna ou desqualificada pela CONTRATANTE;
16.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender, sem ônus para o
CONTRATANTE, seja ele via telefone ou através de correio eletrônico.
16.1.14. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12 e 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990).
16.1.15. Manter o sigilo sobre todos os dados, informações e documentos
fornecidos pela CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução contratual, sendo
vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Contrato
e mesmo após o seu término.
16.1.16. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada;
16.1.17. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às
dependências da CONTRATANTE.
16.2.      DA CONTRATANTE:
16.2.1.  Comunicar à CONTRATADA , imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do Contrato,
assinalando lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem aplicadas as sanções
legais e contratualmente previstas;
16.2.2.  Promover o recebimento provisório e o definitivo dos materiais nos prazos
fixados;
16.2.3.  Fiscalizar a execução do Contrato, através de agente previamente
designado, do que se dará ciência à CONTRATADA.
16.2.4.  Observar, para que durante a vigência contratual, sejam cumpridas as
obrigações assumidas pela CONTRATADA , bem como sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
16.2.5.  Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
16.2.6.  Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
produtos/materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
16.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.
16.3. Permitir o acesso da CONTRATADA às dependências da unidade do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar, mediante identificação de seus funcionários, prepostos
ou subordinados, disponibilizando local livre e adequado para a entrega e
acondiciomento dos produtos.
16.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e condições estabelecidos neste instrumento.
16.5. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a respeito da supressão ou
acréscimos contratuais mencionados neste Instrumento, encaminhando o respectivo
termo aditivo para ser assinado;
16.6. Decidir sobre eventuais alterações neste Contrato, nos limites permitidos por
lei, para melhor adequação de seu objeto.
17.          SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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17.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
17.1.1.  Advertência por escrito;
17.1.2.  Multa de até:
17.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
17.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o
prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;
17.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.
17.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
17.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual,
nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
17.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
17.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5.
17.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de
execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
17.5.1.  Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
17.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração
ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo
sancionatório.
17.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
17.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento
de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas
àqueles que:
17.8.1. Retardarem a execução do objeto;
17.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
17.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
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17.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
17.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do
Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
18 .1 . O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei Federal
nº 12.527/2014), tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº 48.012/2020:
§ 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

Documento assinado eletronicamente por José Antônio de Magalhães, 1º
Sargento, em 13/12/2021, às 19:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39039351 e o código CRC 67CD2D8D.

Referência: Processo nº 1250.01.0011131/2021-13 SEI nº 39039351
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais -
Unidade Argentino Madeira

Anexo nº II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL/PMMG/DEEAS/CTPM ARG.
MADEIRA/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0011131/2021-13
ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/ xx - Tipo: MENOR PREÇO

 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

PREENCHIMENTO  PELO PROPONENTE

 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço comercial  

Telefone  

Nome do signatário (quem vai assinar o
contrato)  

Identidade do signatário  

CPF do Signatário  

LOTE XXXXXX –  PREÇO

 

ITEM

 

QUANT.

 

UNID.

 

DESCRIÇÃO
DO MATERIAL

 

Unit.
c/ICMS

 

Unit.
s/ICMS

 

Total
c/ICMS

Total s/ ICMS
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Prazo de Validade da Proposta:  

Local de Entrega  

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

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

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

 

Belo Horizonte,.......... de                     de 2021.

Nome/assinatura do sócio procurador ou representante legal

OBSERVAÇÕES: 1) O campo “Valor com ICMS” deverá ser preenchido por todos
os proponentes e o campo “Valor sem ICMS” deverá ser preenchido apenas pelos
fornecedores mineiros, conforme determina a Resolução Conjunta nº 3.458, de 22
de julho de 2.003, das Secretarias de Estado da Fazenda e de Planejamento e
Gestão, que regulamenta a isenção de ICMS para este caso.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por José Antônio de Magalhães, 1º
Sargento, em 13/12/2021, às 19:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39040415 e o código CRC 08D6250D.

Referência: Processo nº 1250.01.0011131/2021-13 SEI nº 39040415
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PROCESSO Nº 1250.01.0011131/2021-13

 

 

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES

Declaro, para os devidos fins, junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de
Minas gerais – CAGEF, sob as penas da lei, que as informações abaixo sobre o
fornecedor, , CNPJ nº , são firmes e verdadeiras:

 

Na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de
18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, na forma da lei;

 

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalhos degradantes
ou forçados, observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo
5º da Constituição Federal.

 

Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados do Cadastro
Geral de Fornecedores do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais são
verdadeiras e exprimem a atual situação do fornecedor, comprovada pelos documentos
apresentados ao setor de cadastramento de fornecedores;

 

O porte da empresa é …................., de acordo com o definido na legislação pertinente,
especialmente o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, que não possui nenhum impedimento para contratar com a Administração
Pública, não foi declarado inidôneo por qualquer ente federado em qualquer das esferas
da Administração Pública.

Anexo III - MODELO DE DECLARAÇÕES (39040681)         SEI 1250.01.0011131/2021-13 / pg. 33



 

Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente ao CAGEF a ocorrência de
qualquer fato impeditivo ou posterior a esta declaração que interfira nos dados
constantes dos registros cadastrais do estado de Minas Gerais.

 

Belo Horizonte, ....... de                  de 2021.

Nome/assinatura do sócio procurador ou representante legal

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por José Antônio de Magalhães, 1º
Sargento, em 13/12/2021, às 19:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39040681 e o código CRC 48B20346.

Referência: Processo nº 1250.01.0011131/2021-13 SEI nº 39040681
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº     /2021

 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS/ COLÉGIO
TIRADENTES DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS
– BELO HORIZONTE E A
EMPRESA_________________, 
NA FORMA AJUSTADA.

 
 
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS/ COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS BELO HORIZONTE, inscrito no CNPJ nº 16.695.025/0001-97,
com sede à Praça Duque de Caxias, s/n, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, CEP
31.010- 230, neste ato representado pela Comandante do Colégio Tiradentes
Argentino Madeira, Tenente Coronel Ivana Ferreira Quintão, portadora do RG nº M -
082.154 e CPF nº 034.405.936-73, conforme delegação contida nos artigos 51 e 52
do     R-AFCA     PM,     doravante     denominada CONTRATANTE,     e     a empresa
_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede à Rua/Av.______, neste ato
representada por _____ portador do RG nº. ____ e CPF nº _____, doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente Contrato nº ,
decorrente Pregão Eletrônico nº 1261556 xxx/2021, PROCESSO DE COMPRA Nº
1261556 00000xx/2021 –, PROCESSO SEI Nº.xxxx/2021-xx, nos termos da Lei
Federal nº 10.520/02, da Lei Estadual nº 14.167/02, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 48.012/20, e também pelos Decretos Estaduais nº 45.902/12 e
47.524/18, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações
posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas
aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, mediante as seguinte
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cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato é a aquisição de Equipamentos, Suprimentos e
Materiais para uso nos Laboratórios de Química, Biologia e Física das Unidades do
Colégio Tiradentes da Policia Militar de Minas Gerais (CTPM), conforme especificações,
quantidades e condições estipuladas no Edital do  Pregão Eletrônico nº_____________,
e seus Anexos, Processo de Compra Nº 1261556 00000xx/2021 –, Processo SEI Nº.
xxxx/ 2021 - xx, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue, de forma integral, no prazo de até 
60 (sessenta) dias corridos, contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de
Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
2.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor
do produto poderá solicitar formalmente e por escrito prorrogação da entrega,
ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação, desde que não haja
prejuízo à CONTRATANTE.
2 . 3 . Os produtos/materiais deverão ser entregues, de forma integral,
acompanhados da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente), no
Almoxarifado do Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Unidade Argentino Madeira,
localizado na Praça Duque de Caxias, s/n, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG,
CEP 31.010-230, no horário de 08h00min às 16h00min na segunda-feira, terça-feira,
quinta-feira e sexta-feira, e na quarta-feira no horário de 08h30min às 12h30min.
2.4. A Contratada deverá agendar a entrega com a Unidade do Colégio Tiradentes,
com pelo menos 03 (três) dias de antecedência da data de entrega dos
produtos/materiais, através do e-mail ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br.
2.4.1. Para efeito do agendamento prévio a CONTRATADA deverá informar no e-
mail, o(s) nome(s) e documento(s) de identificação dos funcionários/prepostos que
realizarão a entrega, a data, e o período (em horas) necessário para a sua conclusão.
2.4.2. Os produtos devem ser descarregados em local/depósito indicado pela
CONTRATANTE e armazenados de maneira ordenada, a fim de facilitar a conferência.
2.4.3. Não serão aceitas, em hipótese alguma, embalagens violadas ou com outros
danos que prejudiquem a qualidade do produto.
2.4.4. Fica vedada a entrega de quaisquer bens, sem a presença de militar ou
servidor civil designado especialmente para o ato de recebimento na unidade.
2.4.5. Após o 30º (trigésimo) dia de inadimplência na entrega, a CONTRATANTE terá
direito de recusar o objeto contratado, de acordo com sua conveniência e
oportunidade, comunicando à CONTRATADA a perda de interesse no fornecimento,
sem Prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO E DO ACEITE.
3 . 1 . A entrega dos produtos/materiais dar-se-á de forma integral, após a
CONTRATADA receber a solicitação da CONTRATANTE através da Nota de Empenho,
Autorização de Fornecimento ou documento equivalente emitido pela Seção de
Orçamento e Finanças (SOFI) do CTPM - Unidade Argentino Madeira. O recebimento e
o aceite do objeto deste Contrato dar-se-ão da seguinte forma:
3.1.1. Provisoriamente, no prazo de 30 dias, contado da respectiva entrega,
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mediante Termo Circunstanciado, assinado por 2 (dois) servidores efetivos da
Unidade do Colégio Tiradentes, designados pelo respectivo Comandante, para
verificação das especificações, quantidades, validade, prazos, preços e outros dados
pertinentes ao fornecimento dos bens adquiridos, sem prejuízo da posterior
verificação da perfeição e da conformidade do objeto entregue, conforme o previsto
no Edital e no Termo de Referência (Anexo I);
3.1.2. Definitivamente, no prazo de 90 (noventa) dias, contado do recebimento
provisório, restando conferida a perfeição e qualidade do objeto entregue, atestando-
se sua conformidade e total adequação às quantidades e especificações constantes
no edital e seus anexos e na proposta comercial, será efetivado o recebimento
definitivo, pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material
(CPARM) da Unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, mediante expedição de
Termo Circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal.
3.2. O objeto desta licitação será considerado efetivamente recebido e aceito
somente após haver sido vistoriado pela CPARM da Unidade do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar e constatadas as coincidências com as reais características pré-fixadas
no Edital e no Termo de Referência (Anexo I);
3.2.1. Os materiais/produtos, objeto desta licitação, poderão ser rejeitados, no todo
ou em parte, caso as condições de recebimento não sejam atendidas, conforme as
especificações constantes do Edital e seus anexos e da proposta comercial, ocasião
em que será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as
desconformidades, devendo os bens serem substituídos no prazo de até 07 (dias)
úteis da solicitação da CONTRATANTE, a contar da notificação da CONTRATADA , às
suas custas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão
contratual.
3.2.2. O aceite ou aprovação dos produtos/materiais não exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato,
especialmente quanto aos vícios de quantidade ou qualidade dos produtos e/ou
serviços ou disparidades com as especificações estabelecidas no edital e seus
anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades
previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
3.2.3. As rejeições dos itens objeto(s) desta licitação que porventura ocorram
quando do recebimento, não justificam a alteração dos prazos e condições fixados
neste edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES.
4.1. DA CONTRATADA:
4.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no edital e seus anexos, bem como
na proposta comercial, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
4.1.2. Efetuar a entrega do objeto desta contratação, em perfeitas condições,
devidamente protegidos, embalados adequadamente contra danos de transporte, no
prazo e local indicados pela CONTRATANTE , em estrita observância das
especificações e condições do edital e seus anexos e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal.
4.1.3. Permitir, a qualquer tempo, que o CONTRATANTE realize inspeções e
fiscalizações durante a entrega dos materiais, notadamente através do fiscal do
contrato designado, o qual poderá examinar e exigir documentos e explicações e
determinar providências;
4.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas pertinentes à execução do objeto
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ora contratado, tais como, o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços,
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aquisição do objeto
licitado;
4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
4 . 1 . 6 . Responsabilizar-se integralmente pela aquisição da matéria prima,
manipulação, transformação, guarda, acondicionamento, transporte e fornecimento
dos materiais, ficando estabelecido que não caberá qualquer responsabilidade ao
CONTRATANTE;
4.1.7. Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação,
exigidas na licitação;
4.1 .8 . Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo
CONTRATANTE quanto à entrega dos produtos/materiais contratados, observando o
prazo assinalado pela CONTRATANTE;
4.1.9. Responsabilizar-se integralmente por danos causados à CONTRATANTE e a
terceiros, na execução dos serviços, decorrentes de culpa e/ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização e o
acompanhamento pela CONTRATANTE.
4.1.10.  Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e supressões de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.
4.1.11.  Manter os seus empregados identificados por crachá quando da entrega
dos produtos/materiais à CONTRATANTE.
4.1.12.  Substituir imediatamente quaisquer empregados cuja atuação seja
considerada inoportuna ou desqualificada pela CONTRATANTE;
4 .1 .13 .  Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender, sem ônus para o
CONTRATANTE, seja ele via telefone ou através de correio eletrônico.
4.1.14.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12 e 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990).
4.1.15.  Manter o sigilo sobre todos os dados, informações e documentos
fornecidos pela CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução contratual, sendo
vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Contrato
e mesmo após o seu término.
4.1.16. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada;
4.1.17.  Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às
dependências da CONTRATANTE.
4.2. DA CONTRATANTE:
4.2.1. Comunicar à CONTRATADA , imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do Contrato,
assinalando lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem aplicadas as sanções
legais e contratualmente previstas;
4.2.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo dos materiais nos prazos
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fixados;
4.2.3. Fiscalizar a execução do Contrato, através de agente previamente designado,
do que se dará ciência à CONTRATADA.
4.2.4. Observar, para que durante a vigência contratual, sejam cumpridas as
obrigações assumidas pela CONTRATADA , bem como sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
4.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo
com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
4.2.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
produtos/materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
4.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.
4.2.8. Permitir o acesso da CONTRATADA às dependências da unidade do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar, mediante identificação de seus funcionários, prepostos
ou subordinados, disponibilizando local livre e adequado para a entrega e
acondiciomento dos produtos.
4.2.9. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e condições estabelecidos neste instrumento.
4.2.10. Comunicar à Contratada, por escrito, a respeito da supressão ou
acréscimos contratuais mencionados neste Instrumento, encaminhando o respectivo
termo aditivo para ser assinado.
4.2.11. Decidir sobre eventuais alterações neste Contrato, nos limites permitidos por
lei, para melhor adequação de seu objeto.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO
5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA , o valor global de R$  xxxx (          
) , com base na proposta comercial, de responsabilidade da CONTRATADA, nele
estando incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.2. O preço firmado para a execução deste Contrato é irreajustável durante a sua
vigência, nos termos do art. 28, da Lei nº. 9.069, de 30 de junho de 1995,
ressalvada      a hipótese de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro,
devidamente comprovada.
5.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada,
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 12 (doze)
meses, aplicando-se o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do
IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal
quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações
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orçamentárias abaixo relacionadas e nas demais dotações e fontes de recursos
previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos
exercícios futuros.

18.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias
abaixo relacionadas e nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2021
correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos exercícios futuros.

 

UO FUN SUBF PRG
ID

P/A

 

C/A

 

Natureza de despesa

ITEM IPG F IPU
C GD M ED

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 03 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 30 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 11 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 99 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 13 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 10 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 07 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 3 3 90 30 24 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 09 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 11 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 21 0 23 1

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 10 0 23 1

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO.
7.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
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Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
7.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE,
após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório
da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, bem como, demais
documentos necessários para a efetiva comprovação da execução do objeto, se
houver.
7.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da
assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à
disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a
concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria
da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
7.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
7.1.4. O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o
CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.
7.1.4.1. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA será notificada,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação. O
prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de
sua regularização.
7.1.5. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
7.1.6. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do
efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia -SELIC.
7.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.
7 . 3 . A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas por atrasos ou indenizações devidas pela CONTRATADA,
nos termos deste Contrato, a ser analisada em Processo Administrativo garantida a
ampla defesa e contraditório;
7.4. O valor eventualmente retido será restituído à Contratada caso a defesa ou
justificativa apresentada seja julgada procedente, sendo convertido em penalidade
caso se conclua pela improcedência da defesa ou justificativa.
8. CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO
8.1. O presente Contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes ou
unilateralmente pela CONTRATANTE nos casos previstos pelo art. 65 de Lei nº
8.666/93, através de termo aditivo.
8.2. Para efeito do disposto no item anterior, a CONTRATADA obriga-se a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. Fica facultada a supressão além do limite aqui previsto, mediante acordo
entre as partes, por meio de aditamento.
9.  CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS
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9.  CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS
9.1. Garantia financeira da execução:
9.1.1. Não será exigida garantia financeira da execução para este objeto.
9.2. Garantia do produto/serviço: fabricante garantia legal ou garantia convencional,
estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).
9.2.1. A Contratada deve oferecer a garantia legal referente ao prazo de 90
(noventa) dias, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), contados a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo da garantia complementar de, no mínimo 9 (meses), a ser fornecida pelo
fornecedor em sua proposta comercial.
9.2.2. A garantia oferecida pelo fabricante dos produtos/materiais prevalecerá caso
o prazo deste for superior aos prazos definidos no subitem anterior.
9.2.3. Os prazos para a garantia dos produtos/materiais serão contados a partir da
data do recebimento definitivo pela Contratante.
9.2.4. Caberá a CONTRATADA arcar com todas as despesas de frete ou encargos
similares necessários a retirada e entrega do material caso haja necessidade de
conserto ou substituição de bens/materiais no prazo determinado da garantia.
9.2.5. Os produtos/materiais, objeto desta contratação, deverão ter garantia total
para os materiais e peças fornecidas ou utilizadas, englobando substituição do
item/componente/material, manutenção e reposição de peças necessárias, inclusive
revestimentos, conforme as especificações técnicas prescritas no edital e seus
anexos.
9.2.6. Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA obriga-se a substituir e
reparar, sem ônus para a Contratante, o produto/material que apresentar defeitos,
falhas, vícios ou incorreções resultantes da fabricação, montagem e do desgaste
excessivo e anormal, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, a contar do dia
seguinte ao da notificação de inconformidade enviada pela Contratante.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA.
10.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contado da
data de publicação de seu extrato, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, §
1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1.      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:
11.1.1.  Advertência por escrito;
11.1.2.  Multa de até:
11.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
11.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o
prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;
11.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
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descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.
11.1.3.  Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
11.1.4.  Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual,
nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
11.1.5.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
11.1.6.  A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5;
11.2. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
11.3. 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.
11.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11.4.1.  Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
11.5.      A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
11.6.      As sanções relacionadas nos itens 11.1.3, 11.1.4 e 11.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
11.7.      As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
11.7.1.  Retardarem a execução do objeto;
11.7.2.  Comportar-se de modo inidôneo;
11.7.2.1. 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.
11.8.      Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
11.9.      Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
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da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do
Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1.  Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2.  Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
12.4.1.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.
12.5. Na hipótese da rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, apurada
em Processo Administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor
dos prejuízos comprovados.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO.
13.1. A fiscalização e o gerenciamento deste Contrato ficarão a cargo do P/4 da
Unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, o qual será designado por ato do
respectivo Comandante/Ordenador de Despesas.
13.2.      O agente fiscalizador do Contrato deverá anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.
13.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
13.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.5. 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
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lei civil.
13.6. 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.
13.7. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao
pleno cumprimento do contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO.
14.1. A Contratante fará publicar no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais
(DOEMG) o extrato do presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
15.1. É vedada à CONTRATADA subcontratar, ceder ou transferir total ou
parcialmente o objeto do presente Contrato a terceiros.
15.2. Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá fazer uso do nome da
CONTRATANTE, ou dele utilizar-se para transação de negócio, notadamente compra e
contratação de pessoal ou para quaisquer outros fins, sejam eles quais forem.
15.3. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, novação, perdão renúncia ou alteração contratual.
15.4. Este Contrato é regulado pelas suas cláusulas e pelos seus preceitos de direito
público, aplicando supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, especialmente aos casos omissos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer
dúvidas e pendências porventura resultantes da execução do presente Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou possa
vir a ter direito.
16.2 E, como prova de assim haverem, entre si ajustado e contratado, é lavrado
este  Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes
contratantes e por 02 (duas) testemunhas conforme abaixo, dele extraídas as
necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.

 
_______________________________________
Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM

CONTRATANTE
_______________________________________

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

_______________________________________
PRIMEIRA TESTEMUNHA

IDENTIDADE / CPF n°:____________________
_______________________________________

SEGUNDA TESTEMUNHA
IDENTIDADE / CPF n°:_____________________
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Documento assinado eletronicamente por José Antônio de Magalhães, 1º
Sargento, em 13/12/2021, às 19:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39040800 e o código CRC A3AA6788.

Referência: Processo nº 1250.01.0011131/2021-13 SEI nº 39040800
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