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EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE COMPRA Nº 20/2020

Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global - Prestação de Serviços

Tipo: MENOR PREÇO

Licitação com par0cipação ampla

Objeto:  Contratação  de  empresa  para  a  prestação  de  serviços  terceirizados  e  con$nuos  de
jardinagem, conservação,  higienização e limpeza predial  a serem executados na Sé-ma Região da
Polícia  Militar  (7ª  Rpm),  Vigésimo  Terceiro  Batalhão  da  Polícia  Militar  (23º  BPM  -  Sede  e  53ª
Companhia  PM),  Sé-ma Companhia  Independente de Policiamento Especializado (7ª  Cia  Ind  PE),
Núcleo Integral de Assistência à Saúde da 7ª RPM (NAIS 7ª RPM) e Núcleo Integral de Assistência à
Saúde da 7º BPM (NAIS 7º BPM) e 7º Batalhão da Polícia Militar, conforme condições comerciais e
demais informações descritas no “Termo de Referência” constante do Anexo I e Anexo V, do presente
Instrumento Convocatório.

RECIBO

A Empresa __________________________ CNPJ n°. ____________________, re0rou o Edital do
Pregão acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a

esclarecimentos e impugnações pelo e-mail:
_________________________________________________________________________.
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___________________________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________

(Assinatura)

OBS.:  ESTE  RECIBO  DEVERÁ  SER  INTEGRALMENTE  PREENCHIDO  E  REMETIDO  A  SEÇÃO  DE
COMPRAS DA 7ª RPM, PELO E-MAIL: 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br.

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.

A Seção de Compras  da 7ª  RPM não se  responsabiliza  por  comunicações à  empresa que não
encaminhar este recibo ou que prestar informações incorretas no mesmo.

Os  interessados  deverão  comunicar  imediatamente  eventuais  atualizações  ou modificações  do
e-mail, sob pena de ser considerado válido o encaminhamento direcionado ao e-mail declarado.
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1. PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS,  por intermédio da 7ª Região da Polícia Militar  do Estado de Minas
Gerais, torna pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do -po menor preço,
regime de  execução  indireta:  empreitada  por  preço  global,  em sessão pública,  por  meio  do  site
www.compras.mg.gov.br,  para  a  prestação  de  serviços  terceirizados  e  con$nuos  de  jardinagem,
conservação, higienização e limpeza predial a serem executados nas sedes da 7ª RPM, 7ª Cia Ind PE,
NAIS da 7ª RPM e 23º BPM (sede e 53ª Cia PM), 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° 44.786, de 19
de Abril de 2008.

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, de 26 de junho de 2018, nº 46.559, de
16 de julho de 2014, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, ,
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, pela Resolução
SEPLAG nº 93, de novembro de 2018, 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 cons-tuem parte
integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro nº 125.114-9,  2º Tenente PM Anderson
Daniel Ferreira, designado através de ato publicado no, Bole-m Interno nº 03, de 27 de janeiro
de 2020, e Equipe de Apoio cons-tuída pelos seguintes servidores: Capitão PM Stanley Araújo
Pena - Chefe da Seção de Compras da 7ª RPM, nº 127.752-4, 3º Sargento PM Adriano Antônio
Campos e nº 127.057-8 3º Sgt PM Rodrigo dos Santos, além do Assessor Jurídico Dr Glauber
Vinícius Alves de Oliveira.

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no
item anterior, atuará como subs-tuto o nº 133.866-4, Capitão PM Stanley Araújo Pena,
designado por meio de ato publicado no Bole-m Interno nº 03 de 27 de janeiro de 2020.

1.2. A sessão de pregão terá início no dia 28 de julho de 2020, às 09:00 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 rela-va ao certame.

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

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de contratação de
empresa para a  prestação de serviços terceirizados e con$nuos de jardinagem,  conservação,
higienização e limpeza predial a serem executados nas sedes da 7ª RPM, 7º BPM, 7ª Cia Ind PE,
NAIS da 7ª RPM, NAIS do 7º BPM e 23º BPM (sede e 53ª Cia PM),  conforme especificações
constantes no Anexo I - Termo de Referência - Lote 01 e Anexo V - Termo de Referência - Lote 02,
e de acordo com as exigências e quan-dades estabelecidas neste edital e seus anexos.

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

3.1. Os  pedidos  de  esclarecimentos,  referentes  ao processo  licitatório,  poderão  ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro até 2
(dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação.

3.2. Os  pedidos  de  esclarecimento  deverão  ser  encaminhados  ao  Pregoeiro,  por
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escrito, por meio do e-mail 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br.

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
iden-ficar (CNPJ,  Razão Social  e  nome do representante que pediu esclarecimentos,  se
pessoa  jurídica  e  CPF  para  pessoa  ]sica)  e  disponibilizar  as  informações  para  contato
(endereço completo, telefone e e-mail).

3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de
e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de re-rada do Edital.

3.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão ou por
licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação, cabendo ao
Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.3.1. O interessado deverá  apresentar  instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a ser protocolado  junto à 7ª RPM, sito à  Rua Mato Grosso, 1800 - Bairro Afonso
Pena - Divinópolis - MG - CEP:35500-067 (a/c Seção de Compras), no horário de 08h30min
(oito horas e trinta minutos) às 17h00min (dezessete horas), segunda, terça, quinta e sexta-
feira e no horário de 08h30min (oito horas e trinta minutos) às 13h00min (treze horas) de
quarta-feira,  em envelopes  separados,  lacrados,  rubricados,  marcados como restritos  e
iden-ficados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e
lote),  assim  como,  de  modo  alterna-vo,  protocolado  para  o  e-mail  7rpm-
compras@pmmg.mg.gov.br,  observado  o  prazo  previsto  no  subitem  3.3  deste  ato
convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem
necessárias.

3.3.2. Acolhida a pe-ção contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.

3.4. Os  pedidos  de  impugnações  e  esclarecimentos,  bem  como  as  respec-vas
respostas,  serão  divulgados  pelo  Pregoeiro  no  Portal  de  Compras  por  meio  do  endereço
h^p://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação.

3.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital
tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

3.6. 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, inques-onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.7. As  denúncias,  pe-ções e  impugnações anônimas ou  não fundamentadas serão
arquivadas pela autoridade competente.

3.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência
do direito de discu-r, na esfera administra-va, as regras do certame.

3.9. Na contagem dos prazos  estabelecidos neste  edital,  exclui-se  o  dia  do início e
inclui-se o do vencimento,  e consideram-se os dias consecu-vos.  Só se iniciam e expiram os
prazos em dia de expediente na Administração.

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão par-cipar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a
atuarem no ramo per-nente  ao objeto  desta  licitação,  que conhecem a  todas as  exigências
con-das neste Edital.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, ]sica ou jurídica, representar mais de um licitante na
presente licitação.

4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários indicados no
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caput do art. 3º do Decreto 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 2006;

4.3.2. agricultor familiar,  conforme definido na Lei  Federal  nº 11.326,  de 24 de
julho de 2006;

4.3.3. produtor rural pessoa ]sica, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212, de
24 de julho de 1991;

4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da
Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;

4.3.5. sociedade  coopera-va,  conforme  definido  no  art.  34  da  Lei  Federal  nº
11.488, de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

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  nos  art.  42  ao  art.  49  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  nos  termos  do
parágrafo único do art. 13 Decreto Estadual nº 47437, de 2018.

4.5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.5.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação;

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

4.5.3. Es-verem  suspensas  temporariamente  de  par-cipar  de  licitações  ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art. 87, III,
da Lei 8.666, de 1993;

4.5.4. Es-verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais,
sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei 10.520, de 2002;

4.5.5. Forem declaradas inidôneas para  licitar  e  contratar  com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei
8666, de 1993;

4.5.6. Empresas  que  tenham  como  proprietários  controladores  ou  diretores
membros dos poderes legisla-vos da União, Estados ou Municípios ou que nelas exerçam
funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Cons-tuição da
República;

4.5.7. Es-verem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal
n° 8.666/93;

4.5.8. Es-verem reunidas em consórcio, dada a complexidade do trabalho a ser
desempenhado;

4.6. A observância das vedações para não par-cipação 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  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
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atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica
de acesso.

5.2. 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.

5.2.1. 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  pra-cados  e  a  presunção  de  capacidade  técnica  para  a
realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.3. Informações complementares a respeito do cadastramento serão ob-das no site
www.compras.mg.gov.br  ou  pela  Central  de  Atendimento  aos  Fornecedores,  via  e-mail:
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento de Segunda-feira
a Sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

5.4. O fornecedor  enquadrado  dentre  aqueles  listados  no subitem 4.3  que  desejar
obter  os  bene]cios  previstos  no  Capítulo  V  da  Lei  Complementar  Federal  nº.  123/06,
disciplinados no Decreto Estadual nº. 47.437,  de 26 de junho de 2018 e pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG  N.º  9.576,  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.

5.4.1. 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  por  meio  do  site
www.compras.mg.gov.br  até  a  data  e  horário  marcados  para  abertura  da  sessão,  após  o
preenchimento do  formulário  eletrônico,  com manifestação em campo próprio  do Portal  de
Compras - MG de que tem pleno conhecimento das exigências de habilitação e demais condições
da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.

6.2. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
edital e de seus anexos, podendo subs-tuí-la ou re-rá-la até a abertura da sessão.

6.3. O  licitante  arcará  integralmente  com  todos  os  custos  de  preparação  e
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

6.4. O encaminhamento da  proposta  comercial  pressupõe pleno  conhecimento das
exigências previstas neste edital.

6.5. 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
subs-tuí-la ou re-rá-la até a abertura da sessão.

6.6. As  propostas  deverão  apresentar  preço  unitário  por  lote  (lote  01  e  lote  2,
separadamente), tendo como parâmetro o período de 12 meses, sendo vedada imposição de
condições ou opções, somente admi-das propostas que ofertem apenas um preço, bem como
apresentem marca e modelo, conforme proposto nos termos de referência.

6.6.1. O  preço  global  proposto  deverá  atender  à  totalidade  da  quan-dade
exigida por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
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6.6.2. Na  proposta  de  cada  fornecedor  par-cipante,  deverão  ser  informados
elementos  mínimos  para  iden-ficação  do  produto  ofertado,  no  tocante  a  marca  e  o
modelo, em campo próprio do Sistema.

6.7. 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.

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

6.9. Ficam estabelecidos os percentuais máximos autorizados para encargos sociais,
trabalhistas e taxas de administração previstos no Anexo VI deste edital.

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 es-verem 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 con-das 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 iden-ficação do fornecedor.

7.2.3. Durante toda a sessão de lances, o sistema permi-rá 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 u-lizado 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 - MG.

7.2.6. O proponente não poderá desis-r de lance ofertado, salvo comprovação de
jus-fica-va 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
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comercial apresentada, para efeito da classificação final.

7.2.8. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa compe--va
do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos
lances. O pregoeiro, quando possível, dará con-nuidade à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.

7.2.8.1. Quando a desconexão persis-r por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após comunicação
expressa aos par-cipantes, com a iden-ficação da data e do horário.

7.2.9. A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  será  encerrada  mediante  aviso  de
fechamento iminente dos lances, emi-do 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  automa-camente  encerrada  a
recepção de lances.

7.2.10. Após o encerramento da sessão de lances, a oferta de lances estará vedada,
não podendo ser u-lizado 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  emi-da  pelo  sistema  ou  de  sua
desconexão.

7.2.12. O lance será ofertado por lote separadamente (lote 01 e lote 2), tendo como
parâmetro o período de 12 meses.

7.3. DO JULGAMENTO

7.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, apurado de
acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.

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

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  es-verem  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 -ver sido apresentada por um dos beneficiários do subitem 4.3.
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7.3.3. Definida a ordem de classificação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
melhor oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo mo-vadamente a respeito.

7.3.4. A  proposta  cujo  preço  unitário  do  lote  es-ver  acima  do  custo  unitário
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  par-r  da diferença entre  o  valor  global  da  proposta
vencedora e o valor global da respec-va 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 es-mado 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 compa$vel com o valor es-mado 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.

7.3.7.1. Caso  o  pregoeiro  entenda  que  o  preço  é  inexequível,  deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

7.3.7.2. 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 admi-dos:

7.3.7.2.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante, sujeita a exame pela
Administração;

7.3.7.2.2. Documento  que  comprove  contratação  em  andamento  com
preços semelhantes;

7.3.7.3. 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. O pregoeiro, via ‘chat’, deverá negociar com o autor da melhor oferta com
vistas à redução do preço;

7.3.9. O  sistema  iden-ficará  o  licitante  detentor  da  melhor  oferta  que  deverá
comprovar sua habilitação no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, após a solicitação
do pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da documentação de habilitação e da
proposta  comercial  atualizada  com  os  valores  ob-dos  no  pregão,  por  meio  do  e-mail
informado pelo pregoeiro.

7.3.9.1. 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 HABILITAÇÃO
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8.1. 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 par-cipação, especialmente quanto à existência de sanção
que  impeça  a  par-cipação  no  certame  ou  a  futura  contratação,  mediante  a  consulta  aos
seguintes cadastros:

8.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Ministério
da  Economia  (h^ps://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas

/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf)

8.1.2.   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 Administra-va e Inelegibilidade – CNIA,
do Conselho Nacional de Jus-ça; Lista de Licitantes Inidôneos  do Tribunal de Contas da
União;  por  meio  do  link  de  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  (h^ps://cer-does-

apf.apps.tcu.gov.br/)

8.1.3. Cadastro  de  Fornecedores  Impedidos  de  Licitar  e  Contratar  com  a
Administração  Pública  Estadual  –  CAFIMP,  da  Controladoria-Geral  do  Estado

(h^ps://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/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.

8.1.4. Cadastro Informa-vo de Inadimplência em relação à Administração Pública
do  Estado  de  Minas  Gerais  –  CADIN,  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda

(h^p://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.

8.2. A consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administra-va  e  Inelegibilidade  –  CNIA  também  deverá  ser  realizada  em  nome  dos  sócios
majoritários da empresa, por força do art. 12 da Lei Federal nº  8429, de 1992, que prevê, dentre
as  sanções  impostas  ao  responsável  pela  prá-ca  de  ato  de  improbidade  administra-va,  a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.(h^ps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

8.3. REGULARIDADE JURÍDICA:

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

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

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

8.3.3. Ato cons-tu-vo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades  empresárias,  coopera-vas  ou  empresas  individuais  de  responsabilidade
limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores;

8.3.4. Ato  cons-tu-vo  devidamente  registrado  no  Registro  Civil  de  Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;

8.3.5. Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade
estrangeira em funcionamento no País.
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8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda - CNPJ;

8.4.2. Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou  Municipal,
rela-vo à sede do licitante, per-nente ao seu ramo de a-vidade e compa$vel com o objeto
do certame;

8.4.3. Prova  de  regularidade  perante  as  Fazendas  Federal,  Estadual,   Municipal
da sede do licitante e perante a Fazenda Estadual de MG;

8.4.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda
Nacional será efetuada mediante apresentação de cer-dão 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 A-va da
União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e
de terceiros.

8.4.3.2. Se o fornecedor não es-ver inscrito no cadastro de contribuintes do
Estado  de  Minas  Gerais  deverá  comprovar  a  inexistência  de  débitos  rela-vos  a
tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Cer-dão de Débito Tributário – CDT,
que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

8.4.4. Cer-ficado de Regularidade rela-va à seguridade social e perante o Fundo
de Garan-a por Tempo de Serviço – FGTS.

8.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus-ça do Trabalho,
mediante a apresentação de cer-dão nega-va, ou posi-va com efeito de nega-va,  nos
termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;

8.4.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes cer-dões nega-vas de débitos, ou posi-vas
com efeitos de nega-vas.

8.4.7. 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.

8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.5.1. Cer-dão nega-va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial,  expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa
]sica, emi-da nos úl-mos 06 (seis) meses;

8.5.2. Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  úl-mo  exercício,  já
exigíveis  e  apresentados na forma da lei,  vedada a  sua subs-tuição por balancetes ou
balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizado,  quando  encerrados  há  mais  de  3  (três)
meses da data  de apresentação de proposta,  pela  variação do IGP-DI  (índice  Geral  de
Preços - Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida
no período, ou de outro indicador que o venha subs-tuir,  comprovando que a licitante
possui  boa situação financeira,  avaliada pelos  índices  de Liquidez  Geral  (LG),  Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um).

8.5.2.1. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis,  devidamente datadas e  assinadas pelo responsável  da
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empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

8.5.3. O  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis  deverão  ser
apresentados  em  cópia  auten-cadas  das  folhas  do  livro  diário  em  que  se  encontram
transcritos, acompanhados de cópia auten-cadas dos termos de abertura e encerramento
dos respec-vos livros, ou por publicações em jornais de grande circulação ou diário oficial,
quando se trata de Sociedade Anônima.

8.5.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD,
bem  como  as  sociedades  empresárias  que  faculta-vamente  aderiram  ao  sistema,  nos
termos da Instrução Norma-va da Receita Federal do Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro
de 2017, poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 9.5.2 do edital.

8.5.5. No  caso  de  empresa  cons-tuída  há  menos  de  1  (um)  ano,  admite-se  a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período da
existência da sociedade.

8.5.6. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por
meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas
as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), extraídos das seguintes fórmulas:

A0vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

A0vo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

A0vo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante

8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.6.1. Comprovação de ap-dão para efetuar o fornecimento compa$vel  com as
caracterís-cas e quan-dades do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo I - Termo de
Referência para o Lote 01 e Anexo V - Termo de Referência para o Lote 02, por meio da
apresentação de no mínimo 02 (dois)  atestados comprobatórios  de capacidade técnica
para atendimento ao objeto da presente licitação.

8.6.2. Os atestados deverão conter:

8.6.2.1. Nome empresarial  e  dados de iden-ficação da ins-tuição emitente
(CNPJ, endereço, telefone).

8.6.2.2. Local e data de emissão.

8.6.2.3. Nome,  cargo,  telefone,  e-mail  e  a  assinatura  do  responsável  pela
veracidade das informações.

8.6.2.4. Período da execução da a-vidade.

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

8.7. DECLARAÇÕES:

8.7.1. Serão exigidas as declarações abaixo,  cujas sugestões de modelo para os
itens 8.7.1.1 e 8.7.1.2 seguem anexas a este edital:

8.7.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso  XXXIII  do art.  7º da
Cons-tuição 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 con-do no  Anexo
III - Modelos de Declarações.

8.7.1.2. 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.

8.8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

8.8.1. O licitante que possuir o Cer-ficado de Registro Cadastral (CRC) emi-do pela
Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá
apresentá-lo como subs-tuto 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 u-lizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

8.8.1.1. 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.

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

8.8.2. Os  documentos  exigidos  para  habilitação  poderão  ser  apresentados  via
e-mail, no formato PDF, no momento da análise dos documentos de habilitação.

8.8.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame
nos sí-os oficiais de órgãos e en-dades emissores de cer-dões cons-tui meio legal
de prova.

8.8.2.2. 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.

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

8.8.3.1. Se  o  fornecedor  figurar  como  estabelecimento  matriz,  todos  os
documentos deverão estar em nome da matriz;

8.8.3.2. Se  o  fornecedor  figurar  como  filial,  todos  os  documentos  deverão
estar no nome da filial;
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8.8.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente são emi-dos em nome da matriz;

8.8.3.4. Em  qualquer  dos  casos,  atestados  de  capacidade  técnica  ou  de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do
CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

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

8.8.5. 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  par-r  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.

8.8.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a
inabilitação do licitante vencedor.

8.8.5.2. Se  houver  a  necessidade  de abertura  do prazo para  o  beneficiário
regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a
sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os presentes
ficam,  desde  logo,  in-mados  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.

9. DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o par-cipante do certame terá até 10
(dez) minutos para manifestar, imediata e mo-vadamente, 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
par-cipantes,  desde  logo  in-mados,  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.

9.2. 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, em formulários próprios, nos termos do art. 13, XLI, do Decreto Estadual nº
44.786, de 18 de abril de 2008, e, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alterna-vamente, via e-mail, observados os prazos previstos
no item 10.1

9.3. A apresentação de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou
inviabilidade  técnica  ou  material  da  via  eletrônica,  devidamente  iden-ficados,  rela-vos  aos
recursos  interpostos  ou  contrarrazões,  se  houver,  será  efetuada  mediante  documento
protocolizado junto a 7ª RPM:  Rua Mato Grosso, 1800 - Bairro Afonso Pena - Divinópolis - MG -
CEP:35500-067 (a/c Seção de Compras), no horário de 08h30min (oito horas e trinta minutos) às
17h00min (dezessete horas) na segunda, terça, quinta e sexta-feira e no horário de 08h30min
(oito horas e trinta minutos) às 13h00min (treze horas) na quarta-feira, em envelopes separados,
lacrados, rubricados, marcados como restritos e iden-ficados com os dados da empresa licitante
e do processo licitatório (nº. do processo e lote), observados os prazos previstos no item 9.1.

9.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos no
item 9.1 do edital,  além de que, a falta de manifestação imediata e mo-vada do fornecedor,
importará decadência do direito de recurso.
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9.4.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso,  o pregoeiro poderá não
conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos processuais,  como
sucumbência, tempes-vidade, legi-midade, interesse e mo-vação, vedado exame prévio
da questão relacionada ao mérito do recurso.

9.5. Os  recursos  serão  decididos  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o acolhimento de recurso
importará validação exclusivamente dos atos susce$veis de aproveitamento.

9.6. Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao pregoeiro, que
poderá:

9.6.1. Mo-vadamente, reconsiderar a decisão;

9.6.2. Mo-vadamente,  manter  a  decisão,  encaminhando  o  recurso  para  a
autoridade competente, conforme art. 8° do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de
2008.

9.6.3. Inadmi-r o  recurso exclusivamente por falta de pressupostos  processuais
recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento, observado item 9.4.1.

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

9.8. A decisão do recurso será divulgada no sí-o 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. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. 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.

10.2. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexis-r
recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela
autoridade competente.

10.3. 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.

11. DA CONTRATAÇÃO

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

11.1.1. 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.

11.1.1.1. 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/usuario externo, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está
cadastrado".

11.1.1.2. Dúvidas  com relação ao  cadastro  no SEI  podem ser  encaminhadas
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para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

11.1.1.3. 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,
admi-ndo  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 administra-va.

11.1.2. O  adjudicatário  deverá  comprovar  a  manutenção  das  condições  de
habilitação para  firmar o termo de contrato, aceitar ou re-rar o instrumento equivalente. 

11.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar
o termo de contrato, aceitar ou re-rar o instrumento equivalente ou recuse-se a assiná-lo,
serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

11.1.3.1. Feita  a  negociação  e  comprovados  os  requisitos  de  habilitação,  o
licitante  deverá    firmar  o  termo  de  contrato,  aceitar  ou  re-rar  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.

11.2. O representante  legal  do licitante  que -ver  apresentado a  proposta vencedora
deverá  firmar o termo de contrato, aceitar ou re-rar 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.

11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato,
aceitar ou re-rar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada
se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Edital,
exceto, para a desra-zação e dede-zação.

13. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

13.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato,
prestará garan-a no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será
liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

13.2. A validade da garan-a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

13.3. A garan-a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

13.3.3. multas moratórias e puni-vas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;
e 

13.3.4. obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

13.4. A  modalidade  seguro-garan-a  somente  será  aceita  se  contemplar  todos  os
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eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

13.5. A garan-a em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta específica
com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;

13.6. No caso de alteração do valor  do contrato,  ou prorrogação de sua vigência,  a
garan-a deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

13.7. Se  o  valor  da  garan-a  for  u-lizado  total  ou  parcialmente  em  pagamento  de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respec-va reposição no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados da data em que for no-ficada.

13.8. A CONTRATANTE executará a garan-a na forma prevista na legislação que rege a
matéria.

13.9. Será considerada ex-nta a garan-a:

13.9.1. com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a $tulo de garan-a, acompanhada
de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as cláusulas do contrato;

13.9.2. no  prazo  de  03  (três)  meses  após  o  término  da  vigência,  caso  a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

14.  DO PAGAMENTO

14.1. O  pagamento  será  efetuado  através  do  Sistema  Integrado  de  Administração
Financeira -  SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi-da por processamento eletrônico, a
crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (dias) dias
corridos  da  data  do  recebimento  defini-vo,  com  base  nos  documentos  fiscais  devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

14.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE,
após a execução do objeto, a respec-va 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 efe-va comprovação da execução do objeto, se houver.

14.1.2. 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 auten-cidade do arquivo digital  da NFs-e (o des-natário tem à disposição o
aplica-vo “visualizador”,  desenvolvido pela Receita  Federal  do Brasil)  e  a concessão da
Autorização  de  Uso da  NFs-e,  mediante  consulta  eletrônica  à  Secretaria  da  Fazenda  o
Portal Nacional da NFs-e.

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

14.1.4. As  Notas  Fiscais  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à
CONTRATADA  e  o  prazo  para  o  pagamento  passará  a  correr  a  par-r  da  data  da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.

14.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por  culpa exclusiva  da Administração,  o
valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efe-vo
pagamento,  de acordo com a variação do Sistema Especial  de Liquidação e Custódia –
SELIC.

14.2. A  CONTRATADA  deve  garan-r  a  manutenção  dos  requisitos  de  habilitação
previstos no Edital.

14.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA não
impedem  o  pagamento,  se  o  objeto  -ver  sido  executado  e  atestado.  Tal  hipótese  ensejará,
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entretanto,  a  adoção  das  providências  tendentes  ao  sancionamento  da  empresa  e  rescisão
contratual.

14.4. Informações  complementares  e  orientações  operacionais  a  respeito  do
faturamento  eletrônico  serão  fornecidas  pela  Central  de  Atendimento  aos  Fornecedores  por
meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br.

14.5. Será emi-da separadamente uma nota fiscal por ítem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. 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, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.1.1. advertência por escrito;

15.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor es-mado do(s) lote(s) dos
quais o licitante tenha par-cipado e come-do a infração;

15.1.3. Suspensão do direito de par-cipar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.1.4. 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;

15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

15.2. A  sanção  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumula-vamente  às  demais  sanções
previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5.

15.3. A  multa  será  descontada  da  garan-a  do  contrato,  quando  houver,  e/ou  de
pagamentos  eventualmente  devidos  ao  INFRATOR  e/ou  cobrada  administra-va  e/ou
judicialmente.

15.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administra-vo 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.

15.5. A autoridade competente,  na  aplicação das sanções,  levará  em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educa-vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.5.1. Não  serão  aplicadas  sanções  administra-vas  na  ocorrência  de  casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

15.6. A  aplicação  de  sanções  administra-vas  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 administra-vo sancionatório.

15.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Estadual - CAFIMP.

15.8. As sanções de suspensão do direito de par-cipar em licitações e impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
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15.8.1. Retardarem a execução do objeto;

15.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

15.8.2.1. Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração
falsa quanto às condições de par-cipação, 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;

15.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

15.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá-ca de
infração administra-va -pificada 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  administra-vo  necessárias  à  apuração  da
responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  reme-das  à  Controladoria-Geral  do  Estado,  com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves-gação
preliminar ou Processo Administra-vo de Responsabilização – PAR.

16. DA VISITA TÉCNICA

16.1. É faculta-va a realização de visita técnica.

16.2. O  fornecedor  que  desejar  realizar  a  visita  técnica  deverá  agendar  com
antecedência  de  dois  dias  úteis,  pelo  telefone  37  3301-0121  ou  pelo  email  7rpm-
compras@pmmg.mg.gov.br.

16.3. A visita técnica será realizada para os interessados de segunda à sexta feira, de
08h30 às 12h00 e de 13h00 às 17h00, exceto às quartas feiras, que será de 08h30 às 13h00.

16.4. O interessado que não realizar a visita técnica assume o ônus da impossibilidade
de alegação posterior de desconhecimento das condições locais e demais aspectos técnicos da
execução do objeto.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

17.2. Todos  os  documentos  rela-vos  a  essa  licitação,  enviados  por  meio  ]sico,  nas
hipóteses  previstas  na  lei  e  neste  edital,  deverão  ser  entregues  em  envelopes  lacrados,
rubricados,  marcados como restritos e iden-ficados com os dados da empresa licitante e do
processo licitatório (nº. do pregão e lote).

17.3. É  facultado  ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Superior,  em  qualquer  fase  do
julgamento,  promover  diligência  des-nada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo  e  a  aferição  do  ofertado,  bem  como  solicitar  a  elaboração  de  pareceres  técnicos
des-nados a fundamentar as decisões.

17.4. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I -
Termo de Referência - Lote 01 e Anexo V - Termo de Referência - Lote 02, correndo por conta da
CONTRATADA  as  despesas  de  seguros,  transporte,  tributos,  encargos  trabalhistas  e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.

17.5. É vedado ao licitante re-rar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do
pregão.

17.6. O  objeto  da  relação  jurídica  decorrente  da  presente  licitação  poderá  sofrer
acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.

17.7. 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,
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dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos
os  interessados,  sendo  possível  a  promoção  de  diligência  des-nada  a  esclarecer  ou  a
complementar a instrução do processo.

17.8. 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  o]cio  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer  escrito  e
devidamente fundamentado.

17.9. 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.

17.10. Os interessados poderão examinar ou re-rar gratuitamente o presente Edital de
Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br ou www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-
pm/licitacao.ac-on ou solicitá-los pelo email 7rpm-compas@pmmg.mg.gov.br.

LUCIANO ANTÔNIO DOS SANTOS, MAJOR PM

ORDENADOR DE DESPESAS - SÉTIMA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR

STANLEY ARAÚJO PENA, CAPITÃO PM

CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS - SÉTIMA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR

GLAUBER VINÍCIUS ALVES DE OLIVEIRA, ASSESSOR JURÍDICO DA 7ª RPM/PMMG

OAB/MG 117.194

Documento assinado eletronicamente por Stanley Araujo Pena, Capitão, em 14/07/2020, às
17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Antonio dos Santos, Major, em 15/07/2020,
às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a)
Público (a), em 15/07/2020, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten-cidade deste documento pode ser conferida no site h^p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 15448150 e o código CRC 0EBCE9E7.

Referência: Processo nº 1250.01.0003984/2020-52 SEI nº 15448150

SEI/GOVMG - 15448150 - PADRÃO - Edital Serviço - Participação... https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

20 of 20 15/07/2020 11:01



ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

7ª Região da Polícia Militar

Versão v.20.08.2019.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DATA Órgão Solicitante Número do Pedido de Compra Número da unidade de Compra

   13/07/2020 7ª RPM 33 1259975

Responsável pelo Pedido Seção

Nome: Rodrigo de Souza - E-mail: 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br  - Ramal para contato: 37-3301-0121 Almoxarifado do Estado Maior da 7ª RPM

1. OBJETO:

O presente termo de referência tem por objeto a prestação de serviços de serviços de conservação, higienização, limpeza predial e de jardinagem a serem
executados nas dependências �sicas das sedes da 7ª RPM, 7ª Cia PM Ind PE, NAIS da 7ª RPM e 23º BPM (que contempla a Sede do 23º BPM e Sede da 53ª
Cia PM), conforme especificações, exigências e quan�dades estabelecidas neste documento.

Lote Item Código do item no SIAD Quant.
Unidade   de
aquisição

Descrição do item CATMAS

1

1 4561 1 ANO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

2 4561 1 ANO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

3 4561 1 ANO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

4 4561 1 ANO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Contratação  de  empresa  especializada  para  prestar  serviços  de  conservação,  higienização,  limpeza  predial  e  de  jardinagem  a  serem  executados  nas
dependências �sicas das sedes da 7ª Região da Polícia Militar, 7ª Cia Independente de Policiamento Especializado, Núcleo de Assistência a Saúde da 7ª Região
da Polícia Militar e 23º Batalhão de Polícia Militar (sede e 53ª Cia PM).

2. DOS LOTES:

2.1. A licitação ocorrerá em dois  lotes.  O lote 01 refere-se à conservação e limpeza dos  quartéis da cidade de Divinópolis/MG, com os ítens
descritos abaixo. Já o lote 02 refere-se à conservação e limpeza do quartel em Bom Despacho/MG (7º BPM e NAIS), cujo termo de referência e itens seguem
no Anexo V. 

2.2. Itens do Lote 01 - Quartéis na cidade de Divinópolis/MG:

Lote Item Unidade Endereço Quan�dade

1

1 7ª RPM Rua Mato Grosso, 1800 - Bairro Afonso Pena 02 (duas) faxineiras e 01 (um) jardineiro

2
23º BPM e
53ª Cia PM

Avenida Jk, 1100 - Bairro Santa Clara (23º BPM)
Rua Pernambuco nº. 523 - Centro (53ª Cia PM)

01 (uma) faxineira

3 7ª Cia Ind PE Rua Luiz Guilherme da Silva, 601 - Distrito Industrial Cel Jovelino Rabelo 01(uma) faxineira
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Lote Item Unidade Endereço Quan�dade

4 NAIS da 7ª RPM Rua Mato Grosso, 1800 - Bairro Afonso Pena 01 (uma) faxineira

2.2.1. Item 1 - 7ª RPM:

Descrição das
Atividades e
distribuição do
pessoal

Nº
Funcionários

Atividade
Carga
Horária

Horário de
Trabalho

Local de execução do Serviço

01 jardineiro

02 faxineiras
(os)

Auxiliar
de
Serviços
Gerais

40 h
semanais

06h30 às
11h00

12h00 às
15h30

Sede da 7ª RPM, Rua Mato Grosso, 1800, Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG,
exceto dependências do NAIS da 7ª RPM.

Estratégia de
execução serviço

Diário contado a partir do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA e da assinatura do Contrato.

Local de Prestação
do Serviço

A Execução do serviço deverá ser na sede do 7ª RPM, Rua Mato Grosso, 1800, Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG.

Descrição dos
serviços a serem
executados

Descrição dos
serviços a serem
executados

1 DIÁRIOS

1.1 Varrições adequadas do piso de todas as salas, corredores, “halls", escadarias, passeios e demais dependências internas e
externas;

1.2 Aplicações de pano molhado a fim de remover a sujeira superficial de todas as dependências que comportarem tal medida,
passando-se a enceradeira para recuperar o brilho onde for necessário;

1.3 Limpezas com flanela e pano úmido das cadeiras, arquivos, poltronas e quaisquer móveis que guarneçam as dependências da
unidade;

1.4 Limpezas de vidros e esquadrias que guarneçam as portas internas, com flanelas e álcool, ou outro produto apropriado;

1.5 Lavagens das esquadrias e demais peças que a acompanham;

1.6 Limpezas dos estofados encontrados na totalidade das dependências, com uso de escova, aspirador, flanela e material próprio;

1.7 Aspirações mecânicas do pó nas salas em que o piso for carpetado, bem como nas cortinas, passadeiras e capachos;

1.8 Limpeza e desinfecção de todas as dependências sanitárias;

1.9 Coletas e retirada do lixo, inclusive das cestas de papéis e cinzeiros;

1.10 Limpezas dos bebedouros e filtros, com material adequado;

1.11 Remoções de todo o lixo para fora das dependências dos prédios da CONTRATANTE, devidamente acondicionados;

1.12 Limpeza e cuidados específicos por jardineiro nos jardins.

2 SEMANAIS

2.1 Lavagens gerais dos azulejos e mármores de todas as dependências físicas com produto químico adequado;

2.2 Enceramentos com materiais apropriados para pisos de cerâmica e/ou sintéticos, de todas as salas e dependências onde couber
este procedimento;

2.3 Enceramentos de todos os móveis e utensílios de madeira;

2.4 Limpezas e desinfecções dos aparelhos telefônicos, com produto próprio.

3 QUINZENAIS

3.1 Limpezas internas e externas das luminárias;

3.2 Polimentos dos metais das maçanetas, torneiras, puxadores e peças semelhantes.
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4  MENSAIS

4.1 Limpezas de todas as janelas, esquadrias e portas externas;

4.2 Limpezas gerais dos interruptores e tomadas;

4.3 Enceramentos gerais dos “lambris” e de todas as divisórias existentes nos recintos dos prédios indicados;

4.4 Limpezas com material adequado, de todas as esquadrias das divisórias internas;

4.5 Limpezas gerais dos ventiladores e das guarnições dos sistemas de ar condicionado.

5  SEMESTRAL

5.1 Dedetização e desratização de todas as dependências;

6 QUANDO NECESSÁRIO

6.1 Limpezas e desentupimentos de caixas e caneletas de drenagem pluvial e caixas de inspeção;

6.2 Limpezas e remoção de manchas de qualquer natureza, que surjam nas paredes, portas e áreas pintadas;

6.3 Remoções de detritos e sujeiras e limpeza do piso de todas as dependências, notadamente das vias de acesso;

6.4 Auxílios nas mudanças de móveis e utensílios.

6.5 Dedetizações de todas as dependências;

6.6 Podas das árvores e arbustos dos jardins;

6.7 Varrições dos pátios;

OBSERVAÇÃO:

De acordo com a conveniência do serviço, este programa poderá ser alterado, de comum acordo entre as partes.

Relação de Materiais
mínimos para a
prestação do serviço

OrdemDesc. Material QuantidadePeriodicidade Marca Referência

01 Álcool gel 500 gramas 06 unidades mensal Q-òtimo

02 Álcool líquido 70º % 1 litro 06 litros mensal Q-Ótimo

03 Balde 10 litros 02 unidades semestral Vonder

04 Cera líquida incolor 5 litros 02 galões mensal Ingleza

05
Cesto lixo telado metal 10
litros

06 unidades semestral Astra

06 Cloro liquido 5 litros 04 galões mensal Ypê

07 Desinfetante 5 litros 08 galões mensal Ypê

08 Detergente líquido 500 ml 08 unidades mensal Ypê

09
Esponja lavar louça dupla face
com 4 unidades

04 pacotes mensal Scotch Brite

10 Flanela (metro) 05 metros mensal Panosul
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11 Limpador multiuso 500 ml 06 unidades mensal Veja

12 Lustra móveis 200 ml 02 unidades semestral Poliflor

13 Luva de borracha média 04 pares mensal 3m Confort

14 Luva para jardinagem 01 par mensal 3m Confort

15 Pá para lixo 02 unidades semestral JSN

16 Pano de chão 10 unidade mensal Sacaria

17
Papel Higiênico folha simples
(60 metros)

90 rolos mensal Personal

18
Papel Toalha branco com 1000
folhas

25 pacotes mensal Snob

19 Pasta Saponáceo (pote) 04 unidades mensal Crystal

20 Sabão Pastoso Pinho 5 litros 02 galões mensal Brilho Total

21 Rodo plástico 40 cm 02 unidades semestral Santa Maria

22 Sabão em barra 02 unidades mensal Ypê

23 Sabão em pó 1 kg 01 caixa mensal Ypé

24 Sabonete líquido 5 litros 02 galões mensal Dovert

25
Saco para lixo 100 litros com
100 unidades

01 fardo mensal Genérico

26
Saco lixo 20 litros com 100
unidades

02 fardos mensal  Genérico

27 Vassoura Piaçava 03 unidade semestral Brilhante

28 Vassoura Teto 01 unidade semestral  Odin

29
Disco Lavar para enceradeira
INDL 350

01 unidade semestral INDL

30
Disco lustrar para enceradeira
INDL 350

01 unidade semestral INDL

31
Escova com suporte para vaso
sanitário

04 unidades semestral Scotch Brite

32
Mangueira para jardim 30
metros com bico

01 unidade semestral Tramontina

33 Óleo lubrificante 02 litros Trimestral Singer

34 Gasolina 20 litros trimestral  -

35 Inseticida para matar baratas 02 litros semestral  Baygon
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36 Herbicida 02 litros semestral Glifosato

37
Espanador de cerdas naturais
40 cm

01 unidades semestral Duster

38
Formicida isca granulada
(pacote com 10 unidades de
50 gramas)

01 pacote semestral DIPIL

39 K-othrine CE 250 ml 02 semestral K-othrine

Relação dos
Equipamentos
mínimos para a
prestação do serviço

OrdemEquipamento Quantidade Marca Referência

01 Aspirador de pó médio 01 Eletrolux

02 Carrinho de carga – tipo gari 02  -

03 Carrinho de mão com bacia 01 Tramontina

04
Cortador de grama movido á
gasolina (roçadeira)

01 Husqvarna

05 Enceradeira industrial 350 02  -

06 Enxada com cabo de madeira 01 Tramontina

07 Enxadão com cabo de madeira 01 Tramontina

08 Escada doméstica 05 degraus 02 Mor

09
Extensão elétrica com 50
metros

02  -

10 Facão 01 Tramontina

11 Foice com cabo 01 Tramontina

12 Garfo de garimpo 01 Tramontina

13 Lima chata 01  -

14 Machado com cabo 01 Tramontina

15 Pá de pedreiro com cabo 01 Tramontina

16 Picareta 01 Tramontina

17 Podão 01 Tramontina

18 Porta papel toalha 05  -

19 Rastelo 01 Tramontina

20
Regador para jardinagem 10
litros

02 Policamp

21 Tesoura para jardinagem 01 Tramontina
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22
Soprador de Folhas - Potência
Mínima: 0,8 Kw

01 Husqvarna

Garantia Garantia mínima de 03 (três) meses

Garantia Contratual
A execução do contrato será garantida pelo valor correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, numa das modalidades
de garantia previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.666/93.

2.2.2. Item 2 - 23º BPM e 53ª Cia PM

Descrição das
Atividades e
distribuição
do pessoal

Nº
Funcionários

Atividade Carga Horária
Horário de
Trabalho

Local de execução do Serviço

01 faxineiras
(os)

Auxiliar de
Serviços
Gerais

32 h semanais

(segunda, terça,
quinta e sexat-
feira)

06h30 às
11h30

12h30 às
15h30

Sede do 23º BPM, Avenida JK, 1100, Bairro Santa Clara, Divinópolis/MG

08 horas semanais

(quarta-feira)

06h30 às
11h30

12h30 às
15h30

Sede da 53ª Cia PM, Rua Pernambuco, 523, Centro, Divinópolis/MG

Estratégia de
execução
serviço

Diário contado a partir do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA e da assinatura do Contrato.

Descrição dos
serviços a
serem
executados

1 DIÁRIOS

1.1 Varrições adequadas do piso de todas as salas, corredores, “halls", escadarias, passeios e demais dependências internas e externas;

1.2 Aplicações de pano molhado a fim de remover a sujeira superficial de todas as dependências que comportarem tal medida, passando-se a
enceradeira para recuperar o brilho onde for necessário;

1.3 Limpezas com flanela e pano úmido das cadeiras, arquivos, poltronas e quaisquer móveis que guarneçam as dependências da unidade;

1.4 Limpezas de vidros e esquadrias que guarneçam as portas internas, com flanelas e álcool, ou outro produto apropriado;

1.5 Lavagens das esquadrias e demais peças que a acompanham;

1.6 Limpezas dos estofados encontrados na totalidade das dependências, com uso de escova, aspirador, flanela e material próprio;

1.7 Aspirações mecânicas do pó nas salas em que o piso for carpetado, bem como nas cortinas, passadeiras e capachos;

1.8 Limpeza e desinfecção de todas as dependências sanitárias;

1.9 Coletas e retirada do lixo, inclusive das cestas de papéis e cinzeiros;

1.10 Limpezas dos bebedouros e filtros, com material adequado;

1.11 Remoções de todo o lixo para fora das dependências dos prédios da CONTRATANTE, devidamente acondicionados;

1.12 Limpeza e cuidados específicos por jardineiro nos jardins.

2 SEMANAIS

2.1 Lavagens gerais dos azulejos e mármores de todas as dependências físicas com produto químico adequado;

2.2 Enceramentos com materiais apropriados para pisos de cerâmica e/ou sintéticos, de todas as salas e dependências onde couber este
procedimento;

2.3 Enceramentos de todos os móveis e utensílios de madeira;
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Descrição dos
serviços a
serem
executados

2.4 Limpezas e desinfecções dos aparelhos telefônicos, com produto próprio.

3 QUINZENAIS

3.1 Limpezas internas e externas das luminárias;

3.2 Polimentos dos metais das maçanetas, torneiras, puxadores e peças semelhantes.

4  MENSAIS

4.1 Limpezas de todas as janelas, esquadrias e portas externas;

4.2 Limpezas gerais dos interruptores e tomadas;

4.3 Enceramentos gerais dos “lambris” e de todas as divisórias existentes nos recintos dos prédios indicados;

4.4 Limpezas com material adequado, de todas as esquadrias das divisórias internas;

4.5 Limpezas gerais dos ventiladores e das guarnições dos sistemas de ar condicionado.

5  SEMESTRAL

5.1 Dedetização e desratização de todas as dependências no 23º BPM e na 53ª Cia PM;

6 QUANDO NECESSÁRIO

6.1 Limpezas e desentupimentos de caixas e caneletas de drenagem pluvial e caixas de inspeção;

6.2 Limpezas e remoção de manchas de qualquer natureza, que surjam nas paredes, portas e áreas pintadas;

6.3 Remoções de detritos e sujeiras e limpeza do piso de todas as dependências, notadamente das vias de acesso;

6.4 Auxílios nas mudanças de móveis e utensílios.

6.5 Dedetizações de todas as dependências;

6.6 Podas das árvores e arbustos dos jardins;

6.7 Varrições dos pátios;

OBSERVAÇÃO:

De acordo com a conveniência do serviço, este programa poderá ser alterado, de comum acordo entre as partes.

Relação de
Materiais
mínimos para
a prestação do
serviço

Ordem Desc. Material QuantidadePeriodicidade
Marca

Referência

01 Álcool gel 500 gramas 03 unidades mensal Q-òtimo

02 Álcool líquido 70º % 1 litro 05 unidades mensal Q-ótimo

03 Cera líquida incolor 5 litros 01 galão mensal Inglesa

04 Cloro líquido 5 litros 03 galões mensal Ypê

05 Desinfetante 5 litros 04 galões mensal Ypê

06 Detergente líquido 5 litros 01 galão mensal Ypê

07 Esponja dupla face com 4 unidades 02 pacotes mensal Scotch Brite

08 Flanela (metro) 03 metros mensal  Panosul
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09 Guardanapo com 100 unidades 03 pacotes mensal  Snob

10 Lã de aço (pacote) 02 pacotes mensal Assolan

11 Limpa vidros 500 ml 04 unidades mensal Veja

12 Lustra móveis 200 ml 02 unidade mensal Poliflor

13 luva de borracha média 06 pares mensal 3M Confort

14 Pá para lixo 02 unidades semestral  JSN

15 Pano de chão 05 unidades mensal  Sacaria

16 Pano de prato 02 unidade mensal  -

17
Papel Higiênico folha simples 60
metros

04 pacotes
com 12
unidades
cada

mensal Personal

18 Papel toalha branco com 1000 folhas 05 pacotes mensal  -

19 Pasta Saponáceo 02 potes mensal Crystal

20  Pasta Pinho 5 litros 01 galão mensal Pinho

21 Rodo Plástico 30 cm 01 unidade trimestral  Santa Maria

22 Sabão de barra com 6 unidades 01 pacote semestral Ypê

23 Sabão em pó 1 kg 01 unidade mensal Ypê

24 Sabonete líquido 05 litros 01 galão mensal Dovert

25
Saco para lixo 100 litros com 100
unidades

01 pacote mensal  Genérico

26
Saco para lixo 30 litros com 100
unidades

01 pacote mensal  Genérico

27 Vassoura piaçava 01 unidade Trimestral Radiante

28 Vassoura teto 01 unidade semestral Odin

Relação dos
Equipamentos
mínimos para
a prestação do
serviço

Ordem Equipamento Quantidade
Marca

Referência

01 Aspirador de pó médio 01 Eletrolux

02 Carrinho de carga – tipo gari 01  -

03 Enceradeira industrial 350 01  -

04 Escada doméstica 07 degraus 01 Mor
05 Extensão elétrica com 50 metros 01  -

06 Porta Papel Toalha 05  -
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Garantia Garantia mínima de 03 (três) meses

Garantia
Contratual

A execução do contrato será garantida pelo valor correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, numa das
modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.666/93.

2.2.3. Item 3 - 7ª Cia Ind PE:

Descrição das
Atividades e
distribuição
do pessoal

Nº
Funcionários

Atividade
Carga
Horária

Horário de
Trabalho

Local de execução do Serviço

01 faxineira
Auxiliar de
Serviços Gerais

40 h
semanais

06h30 às
11h30

12h30 às
15h30

7ª Companhia de Missões Especiais, sito na Rua Luíz Guilherme da Silva, nº. 601 -
Centro Industrial Coronel Jovelino Rabelo, cidade de Divinópolis/MG

Estratégia de
execução
serviço

Diário contado a partir do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA e da assinatura do Contrato.

Local de
Prestação do
Serviço

A Execução do serviço deverá ser na sede da 7ª Companhia Independente de Policiamento Especializado, sito na Rua Luíz Guilherme da
Silva, nº. 601 - Centro Industrial Coronel Jovelino Rabelo, cidade de Divinópolis/MG.

Descrição dos
serviços a
serem
executados

Descrição dos
serviços a

1 DIÁRIOS

1.1 Varrições adequadas do piso de todas as salas, corredores, “halls", escadarias, passeios e demais dependências internas e externas;

1.2 Aplicações de pano molhado a fim de remover a sujeira superficial de todas as dependências que comportarem tal medida, passando-se a
enceradeira para recuperar o brilho onde for necessário;

1.3 Limpezas com flanela e pano úmido das cadeiras, arquivos, poltronas e quaisquer móveis que guarneçam as dependências da unidade;

1.4 Limpezas de vidros e esquadrias que guarneçam as portas internas, com flanelas e álcool, ou outro produto apropriado;

1.5 Lavagens das esquadrias e demais peças que a acompanham;

1.6 Limpezas dos estofados encontrados na totalidade das dependências, com uso de escova, aspirador, flanela e material próprio;

1.7 Aspirações mecânicas do pó nas salas em que o piso for carpetado, bem como nas cortinas, passadeiras e capachos;

1.8 Limpeza e desinfecção de todas as dependências sanitárias;

1.9 Coletas e retirada do lixo, inclusive das cestas de papéis e cinzeiros;

1.10 Limpezas dos bebedouros e filtros, com material adequado;

1.11 Remoções de todo o lixo para fora das dependências dos prédios da CONTRATANTE, devidamente acondicionados;

1.12 Limpeza e cuidados específicos por jardineiro nos jardins.

2 SEMANAIS

2.1 Lavagens gerais dos azulejos e mármores de todas as dependências físicas com produto químico adequado;

2.2 Enceramentos com materiais apropriados para pisos de cerâmica e/ou sintéticos, de todas as salas e dependências onde couber este
procedimento;

2.3 Enceramentos de todos os móveis e utensílios de madeira;

2.4 Limpezas e desinfecções dos aparelhos telefônicos, com produto próprio.

3 QUINZENAIS

3.1 Limpezas internas e externas das luminárias;

3.2 Polimentos dos metais das maçanetas, torneiras, puxadores e peças semelhantes.
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serem
executados

4  MENSAIS

4.1 Limpezas de todas as janelas, esquadrias e portas externas;

4.2 Limpezas gerais dos interruptores e tomadas;

4.3 Enceramentos gerais dos “lambris” e de todas as divisórias existentes nos recintos dos prédios indicados;

4.4 Limpezas com material adequado, de todas as esquadrias das divisórias internas;

4.5 Limpezas gerais dos ventiladores e das guarnições dos sistemas de ar condicionado.

5  SEMESTRAL

5.1 Dedetização e desratização de todas as dependências;

6 QUANDO NECESSÁRIO

6.1 Limpezas e desentupimentos de caixas e caneletas de drenagem pluvial e caixas de inspeção;

6.2 Limpezas e remoção de manchas de qualquer natureza, que surjam nas paredes, portas e áreas pintadas;

6.3 Remoções de detritos e sujeiras e limpeza do piso de todas as dependências, notadamente das vias de acesso;

6.4 Auxílios nas mudanças de móveis e utensílios.

6.5 Dedetizações de todas as dependências;

6.6 Podas das árvores e arbustos dos jardins;

6.7 Varrições dos pátios, inclusive, a área delimitada pelas grades.

OBSERVAÇÃO:

De acordo com a conveniência do serviço, este programa poderá ser alterado, de comum acordo entre as partes.

Relação de
Materiais
mínimos para
a prestação do
serviço

Ordem Desc. Material Quantidade Periodicidade Marca Referência

01 Álcool gel 70º % 500 gramas 02 unidades mensal Q-ótimo

02 Álcool líquido 70º % 1 litro 04 litros mensal Q-ótimo

03 Balde Plástico 10 litros 03 unidades semestral Vonder

04 Desinfetante 5 litros 3 galões mensal Ypê

05 Detergente líquido 5 litros 02 galões mensal Ypê

06 Esponja dupla face c/ 04 unidades 02 pacotes mensal Scotch Brite

07
Escova com suporte para vaso
sanitário

01 unidade semestral  Santa Maria

08
Limpador geral tipo multiuso 500
ml

02 unidades semestral Veja

09 Luvas de borracha Tamanho M 02 pares semestral Confort 3M

10 Pano de chão 04 unidades mensal Sacaria
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11
Papel higiênico branco folha
simples pacote c/ 08 rolos 30 mts

04 pacotes semestral Personal

12 Papel higiênico rolão com 300 mts 01 fardo semestral Personal

13 Papel toalha branco 1000 fls 04 fardos mensal  -

14 Pasta  Saponáceo rosa 500 gramas 01 unidade mensal Crystal

15 Sabão em pó 1 kg 02 unidades mensal Ypê

16 Sabão pastoso pinho 5 litros 03 galões semestral Pinho

17 Sabonete líquido 5 litros 01 galão mensal Dovert

18
Saco para lixo 40 litros tipo leitoso
com 100 unidades

03 fardos semestral  Genérico

19
Saco para lixo 100 litros tipo
comum com 100 unidades

02 fardos semestral  Genérico

20 Vassoura de piaçava 04 unidade semestral Radiante

21 Cloro líquido 5 litros 02 galões mensal Ypê

22 Escova para lavar roupa 01 unidade semestral Santa Maria

23 Flanela (metro) 01 metro mensal Panosul

24 Inseticida para matar baratas 04 litros semestral Baygon

25 Mata-mato (Herbicida) 05 litros Trimestral Glifosato

26 Pá para lixo 02 unidade semestral JSN

27 Rodo plástico/borracha 40 cm 04 unidades semestral Santa Maria

28 Lustra Móveis 200 ml 01 unidade mensal Poliflor

29
Cesto para lixo metálico telado 10
litros

01 unidade Semestral Astra

30 Mangueira 30 metros com bico 01 unidade Semestral Tramontina

31 Espanador de cerdas naturais 40 cm 01 unidade Semestral Duster

32 Vassoura para teto 01 unidade Semestral Odin

Relação dos
Equipamentos
mínimos para
a prestação do
serviço

Ordem Equipamento Quantidade

01 Aspirador de pó médio 01 Eletrolux

02 Escada doméstica 07 degraus 01 Mor
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03 Extensão elétrica com 50 metros 01  -

04 Porta papel toalha 06  -

06 Regador para jardinagem 10 litros 02  Policamp

07 Carrinho de carga tipo gari 01  -

Garantia Garantia mínima de 03 (três) meses

Garantia
Contratual

A execução do contrato será garantida pelo valor correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, numa das modalidades de garantia
previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.666/93.

2.2.4. Item 04 - NAIS da 7ª RPM

Nº             de

Funcionário ATIVIDADE

CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO            DE
TRABALHO

DIA       DA
SEMANA

LOCAL

01
Auxiliar         de
serviços gerais

40      horas
semanais

06h30 às 11h30

12h30 às 15h30

Segunda     à
sexta-feira

NAIS da 7ª RPM - Rua Mato Grosso, 1800 - Bairro Afonso Pena -
Divinópolis - MG

ITEM
DESCRIÇÃO DO MATERIAL MÍNIMO
PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE PERIODICIDADE Marca/Referência

1 Álcool em gel 70% 500 gramas 03 unidades mensal Q-ótimo

2 Álcool líquido 70º % (litro) 04 litros mensal Q-ótimo

3 Balde plástico 10 litros 03 unidades anual Vonder

4 Cloro líquido 5 litros 03 galões mensal Ypê

5 Desinfetante 5 litros 03 galões mensal Ypê

6 Desodorizador de ambiente 200 ml 03 unidades mensal Confort

7 Detergente líquido 5 litros 01 galão mensal Ypê

8 Escova para lavar roupa 02 unidades anual Santa Maria

9 Escova p/ limpar vaso sanitário c/ suporte 02 unidades anual Santa Maria

10 Esponja dupla face com 4 unidades 01 pacote mensal Scotch Brite

11 Flanela (metro) 03 metros mensal Panosul

12 Limpador geral multi-uso 500 ml 03 unidade mensal Veja
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13 Luvas de borracha tamanho médio 06 pares mensal 3M Confort

14 Lã de aço com 8 unidades 02 pacotes mensal Bombril

15 Pano de chão (ALVEJADO) 06 unidades mensal Sacaria

16 Pá para lixo 01 unidade semestral JSN

17
Papel higiênico  branco picotado - rolo 30
metros – pacote com 12

02 pacotes mensal Personal

18 Papel toalha branco - pacote c/1000 folhas . 08 pacotes mensal -

19 Pasta saponácea rosa 250 gramas 03 potes mensal Crystal

20 Pasta Pinho 5 litros 01 galão mensal Brilho Total

21 Rodo Plástico 40 cm 01 unidade mensal Santa Maria

22 Sabão em barra 03 unidades mensal Ypê

23 Sabão em pó (kg) 01 kilo mensal Ypê

24 Sabonete líquido 1 litro 01 vidro mensal Lux

25
Saco de lixo preto comum 60 litros com 100
unidades

01 pacote/fardo mensal Genérico

26
Saco de lixo preto comum 100 litros com 100
unidades

01 pacote/fardo mensal Genérico

27 Vassoura de piaçava 02 unidades semestral Radiante

28 Vassoura para teto 01 unidade semestral Odin

29 Suporte para papel  toalha 02 unidades -

Tarefas a
serem
realizadas

1 DIÁRIOS

1.1 Varrições adequadas do piso de todas as salas, corredores, “halls", escadarias, passeios e demais dependências internas e externas;

1.2 Aplicações de pano molhado a fim de remover a sujeira superficial de todas as dependências que comportarem tal medida, passando-se a
enceradeira para recuperar o brilho onde for necessário;

1.3 Limpezas com flanela e pano úmido das cadeiras, arquivos, poltronas e quaisquer móveis que guarneçam as dependências da unidade;

1.4 Limpezas de vidros e esquadrias que guarneçam as portas internas, com flanelas e álcool, ou outro produto apropriado;

1.5 Lavagens das esquadrias e demais peças que a acompanham;

1.6 Limpezas dos estofados encontrados na totalidade das dependências, com uso de escova, aspirador, flanela e material próprio;

1.7 Aspirações mecânicas do pó nas salas em que o piso for carpetado, bem como nas cortinas, passadeiras e capachos;

1.8 Limpeza e desinfecção de todas as dependências sanitárias;

1.9 Coletas e retirada do lixo, inclusive das cestas de papéis e cinzeiros;

1.10 Limpezas dos bebedouros e filtros, com material adequado;

1.11 Remoções de todo o lixo para fora das dependências dos prédios da CONTRATANTE, devidamente acondicionados;
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2 SEMANAIS

2.1 Lavagens gerais dos azulejos e mármores de todas as dependências físicas com produto químico adequado;

2.2 Enceramentos com materiais apropriados para pisos de cerâmica e/ou sintéticos, de todas as salas e dependências onde couber este
procedimento;

2.3 Enceramentos de todos os móveis e utensílios de madeira;

2.4 Limpezas e desinfecções dos aparelhos telefônicos, com produto próprio.

3 QUINZENAIS

3.1 Limpezas internas e externas das luminárias;

3.2 Polimentos dos metais das maçanetas, torneiras, puxadores e peças semelhantes.

4  MENSAIS

4.1 Limpezas de todas as janelas, esquadrias e portas externas;

4.2 Limpezas gerais dos interruptores e tomadas;

4.3 Enceramentos gerais dos “lambris” e de todas as divisórias existentes nos recintos dos prédios indicados;

4.4 Limpezas com material adequado, de todas as esquadrias das divisórias internas;

4.5 Limpezas gerais dos ventiladores e das guarnições dos sistemas de ar condicionado.

5  SEMESTRAIS

5.1 Dedetização e desratização de todas as dependências;

6 QUANDO NECESSÁRIO

6.1 Limpezas e verificações das calhas de vazão das águas pluviais;

6.2 Limpezas e remoção de manchas de qualquer natureza, que surjam nas paredes, portas e áreas pintadas;

6.3 Remoções de detritos e sujeiras e limpeza do piso de todas as dependências, notadamente das vias de acesso;

6.4 Auxílios nas mudanças de móveis e utensílios.

6.5 Varrições dos pátios;

6.6 Limpezas e desentupimentos de caixas e caneletas de drenagem pluvial e caixas de inspeção.

OBSERVAÇÃO:

De acordo com a conveniência do serviço, este programa poderá ser alterado, de comum acordo entre as partes.

2.3. Conforme Norma Regulamentadora nº15 do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 192 da CLT e NR-15, aprovada pela Portaria 3.214/78
do Ministério do Trabalho e Emprego, fica obrigado a CONTRATADA o pagamento do adicional de insalubridade 20% (vinte por cento), correspondente a
a�vidade exercida no grau médio.

"Insalubridade de grau médio:

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

-hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos des�nados aos cuidados
da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de
uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

-hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos des�nados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

-contato em laboratórios, com animais des�nados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

-laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);
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-gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

-cemitérios (exumação de corpos);

-estábulos e cavalariças;

e-resíduos de animais deteriorados" (Norma Regulamentadora nº15, 1978).

3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO AMBIENTAL - CONFORME INSTRUÇÃO Nº 05/2014-DS - MANUAL DE BIOSSEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS

3.1. A limpeza das instalações do Nais deve seguir as recomendações con�das no manual de biossegurança da PMMG, cujo extrato segue abaixo.

3.2. Nos estabelecimentos assistenciais  à  saúde  as  super�cies  do ambiente  devem sofrer  higienização e desinfecção adequadas,  pois  podem
tornar-sereservatório de patógenos, inclusive mul�rresistentes, e servir de fonte de infecções.A persistência de micro-organismos no ambiente pode não ter
uma relação direta com as infecções, mas tem um papel fundamental na transmissão cruzada à medida que são tocadas pela equipe assistencial. Evidências
cien�ficas atuais mostram que super�cies e equipamentos mais frequentemente manuseados pelos profissionais e pacientes podem permi�r a transferência
de micro-organismos, colocando em risco asegurança dos pacientes e dos profissionais que atuam nesses serviços.
A limpeza, se realizada adequadamente, é capaz de eliminar 80% da carga microbiana, e a desinfecção, até 99%. A elaboração de um protocolo de limpeza
deve levarem consideração a frequência de manipulação da área e a possibilidadede contaminação por fluidos corpóreos. O QUADRO 01 complementa as
informações de processamento com algumas recomendações gerais para equipamentos e ambientes.

3.3. Os ambientes de serviços de saúde podem ser subme�dos a três processos de limpeza:

3.3.1. Concorrente:  é  diária,  com  a  finalidade  de  limpar  as  super�cies  mais  u�lizadas  durante  a  assistência;  inclui  os  mobiliários,  mesas,
equipamentos, maçanetas, banheiros e pisos. A limpeza concorrente caracteriza-se por impedir que ambientes compar�lhados sejam fontes de
transmissão de patógenos e doenças infecciosas. Para isso, a orientação é a higienização após o contato com o paciente. Se houver procedimentos com
contaminação ambiental é necessário, após a limpeza, a desinfecção com produtos recomendados pelo serviço de controle de infecção. Procede-se, também,
a organização do ambiente, reposição de materiais que são u�lizados durante os atendimentos, como sabonete, álcool, papel toalha, papel lençol ou papel
higiênico para higienização das mãos. Por fim, deve ser realizado o  recolhimento dos  resíduos de  acordo com a sua classificação. A periodicidade do
processamento depende da área, sendo que nas crí�cas solicita-se três vezes ao dia, nas semicrí�cas duas vezes ao dia e nas não crí�cas uma vez ao dia.

3.3.2. Intermediária: caracteriza-se pela limpeza de piso e banheiro e recolhimento dos resíduos nos ambientes de alta rota�vidade. Exemplos desses
ambientes são os ambulatórios e os prontos socorros. Deve ocorrer conforme a necessidade nos três turnos, manhã, tarde e noite.

3.3.3. Terminal: caracteriza-se por uma higiene completa do ambiente, tanto na área interna como na área externa. Inclui pisos, paredes, luminárias,
vidros e peitorais das janelas, painel de gases e ocorre quando há desocupação do local. A periodicidade desse �po de limpeza deve ser de acordo com a
área, sendo semanal nas unidades crí�cas, quinzenal nas semicrí�cas e mensal nas não crí�cas.

QUADRO 1- Orientações adicionais relacionadas às medidas de precauções, considerando os materiais e locais

Materiais /
Locais

Orientações Gerais

Artigos e
Equipamentos

Devem ser limpos, desinfetados ou esterilizados após contato com paciente. Quando
possível, estes devem ser de uso exclusivo para cada paciente.

Transporte Realizar desinfecção da maca ou cadeira com álcool a 70% após transporte.

Ambiente
Limpar o local e desinfetar grades da maca/cama, mesa, criados, pias, banheiros,
maçanetas, equipamentos nas proximidades imediatas do paciente diariamente.

Fonte: Corrêa et al., 2012.

3.3.4. Desinfecção e descontaminação ambiental
O uso de desinfetante em super�cies des�na-se a áreas com presença de matéria orgânica ou quando indicado pelo serviço de controle de infecção (SCIH). A
desinfecção deve ocorrer após a limpeza prévia com saneantes registrados na Anvisa e deve incluir todas as super�cies do ambiente, par�ndo das menos
para as mais contaminadas,  u�lizando-se de movimentos unidirecionais, sempre de cima para baixo. Em presença de matéria orgânica no ambiente,  o
profissional deve seguir as orientações da FIGURA 1. Algumas regras básicas devem ser seguidas quando da realização da limpeza, iniciando pela adesão à
prá�ca de higienização das mãos pelos profissionais, antes e após a realização das tarefas. Todos devem manter-se uniformizados, com cabelos presos, unhas
curtas, limpas e aparadas e devem u�lizar os EPI’s (equipamentos de proteção individual), de acordo com o procedimento a ser realizado. O profissional deve
atentar para as caracterís�cas adequadas da solução química e seu prazo de validade. Recomenda-se o produto de pronto uso, mas na impossibilidade, deve-
se garan�r a diluição adequada do produto. A qualidade desejada da a�vidade é assegurada por meio da u�lização de procedimentos operacionais padrão
(POP) que apresentam a descrição detalhada de cada a�vidade quem, onde, e quando fazer. O POP necessita de divulgação e capacitação dos profissionais
que desempenham a a�vidade.

FIGURA 1- Fluxograma de limpeza de super�cies com matéria orgânica
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Fonte: Anvisa, 2010

3.3.5. PROCESSAMENTO DE ARTIGOS

O processamento de ar�gos é complexo e tem como obje�vo oferecer um material livre de riscos a infecções e eventos adversos associados ao seu uso e aos
resíduos dos produtos u�lizados.  Os procedimentos de limpeza,  desinfecção e esterilização devem ser cuidadosamente realizados e requerem locais  e
técnicas adequadas, tecnologia e equipe capacitada.

3.3.6. Pré-limpeza
Durante ou logo após o uso dos ar�gos processáveis,  é necessária  a  remoção de sujidades visíveis  presentes.  Essa a�vidade começa ainda na sala de
procedimentos por meio da limpeza e umidificação das super�cies dos ar�gos.

3.3.7. Limpeza
É a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas aderidas às super�cies internas e externas dos ar�gos, por meio de ação mecânica ou automa�zada,
reduzindo ao máximo a carga microbiana. É uma a�vidade prévia à desinfecção ou esterilização e requer a u�lização de escovas, detergentes registrados na
Anvisa e água sob pressão. Ao término do procedimento, o material deve ser umedecido e encaminhado ao setor de limpeza em caixas fechadas. A limpeza
manual u�liza água, detergente neutro e fricção nas partes internas e externas do ar�go, seguidas por enxágue. Para os produtos que apresentam grande
sujidade é importante a imersão do produto no detergente enzimá�co, seguindo as recomendações do fabricante e da legislação. Especial atenção deve ser
dada à limpeza das ar�culações e lumens que necessitam de água sob pressão.
Recomenda-se uso  de  acessórios  de  limpeza,  escovas  longas  para  lúmen e  esponjas  adequadas.  Os acessórios  devem ser  man�dos  limpos e  secos e
acondicionados em local apropriado, sendo subs�tuídos quando necessário.

3.3.8. Enxágue
Serve para remover detritos e sujidades dos produtos e resíduos dos detergentes. Deve ser realizada com água tratada abundante e de boa qualidade, pois
existe relação direta desta com a durabilidade do instrumental e eventos adversos, inclusive infecciosos. Recomenda-se que o úl�mo enxágue seja realizado
com água livre de metais pesados. Os ar�gos com lúmen devem sofrer enxágue com bicos de água sob pressão. Após enxague, os materiais devem ser
inspecionados e posteriormente encaminhados para secagem.

3.3.9. Secagem
Todo o instrumental deve passar por rigorosa secagem, para evitar a interferência posterior de umidade e diminuir a possibilidade de manchas, corrosão e
não favorecer o crescimento microbiano. Podem ser u�lizados panos, exclusivos para esta finalidade, claros limpos, secos e que não liberem fibras. Jatos de
ar comprimido medicinal estão indicados para materiais delicados e com lúmen. Para prevenir a nova contaminação do material é importante a limpeza
ambiental e o uso das luvas de látex não estéreis e sem talco pelos profissionais.

3.3.10. Inspeção visual
Esta etapa visa avaliar a eficácia do processo de limpeza, as condições do ar�go e sua necessidade de reposição. Deve ser feita em uma sala que tenha boa
iluminação e sobre mesa lisa, limpa e desinfetada. É uma etapa obrigatória para todos os produtos e realizada por equipe treinada, durante a secagem e
preparo. Nas áreas de ranhuras, encaixes, ar�culações é indicado u�lizar lentes intensificadoras de imagem. Independentemente do �po de material, se for
detectado sujidade, é fundamental que o material retorne ao início da etapa de limpeza. Quando for detectada a ocorrência de corrosão na super�cie do
ar�go, recomenda-se a u�lização de removedor de oxidação de instrumental cirúrgico, conforme orientação do fabricante.

3.3.11. Desinfecção
É o processo de eliminação de micro-organismos presentes em produtos para a saúde, sem poder letal para esporos. Pode ser classificada, conforme o
espectro de ação em alto, intermediário ou baixo nível. Os produtos para saúde recebem a classificação, de acordo com o risco
associado a seu uso, em ar�gos crí�cos, semicrí�cos e não-crí�cos. Os classificados como semicrí�cos devem ser subme�dos no mínimo, ao processo de
desinfecção de alto nível, após a limpeza. Quando esses produtos são u�lizados na assistência ven�latória, anestesia e inaloterapia devem ser subme�dos à
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limpeza e no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes em conformidade com a norma�zação sanitária, ou por processo �sico
de termodesinfecção, antes da u�lização em outro paciente. O processamento por soluções químicas deve conter os passos de desmontagem do ar�go,
imersão total  no produto,  monitoramento da concentração e o tempo de  imersão, iden�ficação dos  recipientes,  enxague em água  estéril,  secagem e
posterior embalagem adequada.

4. RELAÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PARA O FUNCIONÁRIO PELA CONTRATADA

4.1. Deverão ser fornecidos os seguintes equipamentos de proteção individual (abaixo, está descrito uma quan�dade para cada funcionário) e os
materiais para a realização do serviço:

ITEM QUANT UNIDADE PRODUTOS ENTREGA MATERIAL

1 1 Par

LUVA PARA LIMPEZA CONFECCIONADA EM BORRACHA   DE   LÁTEX   NATURAL, 
TAMANHO

PEQUENO/MÉDIO; cano longo, de 20cm; com forro e  antiderrapante; complemento: multiuso,
resistentes e anatômicas (forro 100% algodão); na embalagem devera constar a data de validade.

Semestral

2 1 Par BOTA DE BORRACHA BRANCA vulcanizada, cano longo, com solado antiderrapante. ANUAL

3 1 Unidade
ÓCULOS  DE  PROTEÇÃO   TRANSPARENTE   em policarbonato, com fechamento lateral
modelos que se adaptam a todos os tipos de rosto.

ANUAL

4 1 Unidade
MÁSCARA COM FELTRO: respirador purificador de ar peça semi-facial filtrante para partículas,
PFF2 com formato dobrável. MENSAL

5 2 Unidade
CAVALETES/PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PISO ESCORREGADIO para evitar acidentes
durante a realização dos serviços (duas placas para cada ítem do lote)

ANUAL

4.2. A contratada deverá fornecer os seguintes uniformes para cada funcionário (quan�dade para cada funcionário):

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VIDA ÚTIL (MESES)
QUANTIDADE NO      ATO 
DA CONTRATAÇÃO

1

CALÇA COMPRIDA DE TERBRIM DE EXCELENTE QUALIDADE com bolsos nas
laterais e dois bolsos na parte de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e à tração e de
grande durabilidade. Confeccionada com elástico atrás da cintura. Modelagem reta para
oferecer conforto a  trabalhador.

06 02

2

JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO FABRICADA EM TRACTEL de ótima
qualidade, ótimo acabamento sanfonado nos punhos e barra, forrada com tecido de algodão,
fechamento com zíper, bolso interno e externo, sendo o último com o modelo, tipo faca nas
laterais. No lado esquerdo superior na altura do peito deve ser grafado o nome da empresa
em letra cursiva.

12 01

3

CAMISA DE MALHA DE EXCELENTE QUALIDADE, TIPO POLO, EM
POLIVISCOSE composto por 67% de poliéster e 33% de viscose, com BOLSO, no lado
esquerdo com o nome da empresa bordado e nas costas com o nome da empresa serigrafada
com a expressão: SERVIÇO DE LIMPEZA.

03 03

4
BOTINA DE COURO, COR PRETA com cadarço e cano ¾ antiderrapante, que não
prejudique o desempenho das atividades.

12 01 (par)

5 MEIA ¾ COR BRANCA EM ALGODÃO 04 03 (pares)

6 CRACHÁ de Identificação. 06 01

7
BOTA DE BORRACHA BRANCA anti derrapante para áreas molhadas, que não
prejudique o desempenho das atividades.

12 01 (par)
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NOTA:  a  empresa  CONTRATADA  deverá  apresentar  amostra  do  uniforme  NO  PRAZO   MÁXIMO  DE  05  (CINCO)  DIAS  ÚTEIS  APÓS  ASSINATURA  DO
CONTRATO.

A CONTRATADA deverá fornecer ao funcionário a cada seis meses uma peça descrita nos itens 1, 3, 5 e 6 do quadro acima;

A renovação do fornecimento para os itens 2, 4 e 7 poderá ocorrer fora do prazo previsto neste Anexo, mediante avaliação e comprovação pelo Gestor do
Contrato da real necessidade e fatores que provocaram os desgastes/danos das peças.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e manutenção predial, visa, principalmente, dotar a
7ª RPM de profissionais capacitados para o desenvolvimento de a�vidades imprescindíveis para estas unidades, uma vez que os servidores públicos em
exercício não ocupam cargos que tenham como atribuição inerente a realização de uma ou mais a�vidades descritas neste Anexo. Observa-se ainda que, as
a�vidades a serem executadas não configuram missão ins�tucional  da PMMG, sendo tão somente a�vidades materiais acessórias,  complementares ou
instrumentais as a�vidades que se mostram essenciais ao cumprimento da missão ins�tucional das unidades.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

No mínimo, dois atestados comprobatórios da capacidade técnica da Licitante para fornecimento de itens ofertados neste Termo de Referência.

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1. Junto a proposta comercial, o vencedor provisório deverá encaminhar uma planilha de custos em formato editável, contendo o valor unitário
de todos os ítens (material e serviço). 

7.2. Quanto ao serviço prestado, a CPARM da 7ª RPM aceitará os serviços depois de emi�da a nota fiscal eletrônica ou recibo devendo constar no
campo “dados adicionais”: Nº. da nota empenho, código da unidade executora e dados bancários. O serviço prestado deve atender as especificações técnicas
previstas neste Termo de Referência

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

8.1. Os serviços deverão ser iniciados em, no máximo, 10 (dez) dias corridos, contados a par�r da data de assinatura do contrato e executados
conforme memorial.

8.2. Os materiais de higiene e limpeza deverão ser entregues até o 5º dia ú�l de cada mês com comprovante de aquisição, podendo ser reduzidos
conforme a necessidade. No entanto, o pagamento mensal será conforme a entrega comprovada.

8.3. Os equipamentos cedidos pela contratada deverão ser fornecidos tão logo o serviço seja iniciado.

9. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r
da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

10. DO CONTRATO:

10.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.

10.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por idên�co período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de termos adi�vos,
conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.

10.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno
mínimo de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF 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.

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

11.1. Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do ar�go 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

11.2. Será designado o servidor Lúcio Mauro da Silva, nº. 164.788-2, Assistente Administra�vo da 7ª RPM, ou outro servidor que vier a subs�tuí-lo
na função de gestor de contrato no período da execução do contrato.

11.3. A fiscalização do contrato será exercida pelo Rodrigo Flávio de Souza, 1º Tenente PM, nº 127.156-8, Almoxarife da 7ª RPM ou outro servidor
que vier a subs�tuí-lo na função no período da execução do contrato.

11.4.  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.

11.5. 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 lei civil.

11.6. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

11.7. 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. 

11.8. Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do contrato.
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12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pelo PARO 2020:

UO FUN SUBF PRG ID P/A C/A
Natureza da despesa

ITEM IPG F IPU
C GD M ED

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 10 1

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 24 1

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 45 1

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 60 1

1251 06 181 034 4214 0001 3 3 90 37 01 0 10 1

1251 10 302 037 2022 0001 3 3 90 37 01 0 49 2

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 37 01 0 49 2

1251 12 361 036 2020 0001 3 3 90 37 01 0 10 1

13. DAS GARANTIAS:

13.1. Garan�a do produto/serviço: fabricante, garan�a legal ou garan�a convencional

13.1.1.  Garan�a legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - serviços não-duráveis) ;(90 dias - serviços duráveis) a
par�r da data de recebimento do produto,sem prejuízo de outra garan�a complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

14. DA VISITA TÉCNICA

14.1. Aos interessados é FACULTATIVA a visita técnica para conhecer os complexos das unidades para prestação dos serviços, dirimir dúvidas, e ou
outras informações que se fizerem necessárias para apresentação da proposta.

14.2. O fornecedor que desejar realizar a visita técnica deverá agendar com antecedência de dois dias úteis, pelo telefone 37 3301-0121 ou pelo
email 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br.

14.3. A visita técnica será realizada para os interessados de segunda à sexta feira, de 08h30 às 12h00 e de 13h00 às 17h00, exceto às quartas feiras,
que será de 08h30 às 13h00.

14.4. O interessado que não realizar a visita técnica assume o ônus da impossibilidade de alegação posterior de desconhecimento das condições
locais e demais aspectos técnicos da execução do objeto.

15.       DA SUBCONTRATAÇÃO:

15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Edital, exceto, para a desra�zação e dede�zação.

16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

16.1. Cons�tuem obrigações das partes:

16.1.1. DO CONTRATANTE

I - fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a
emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA;

II - proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos
locais onde os serviços serão executados;

III - 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-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais
previstas;

IV - promover o recebimento provisório e o defini�vo no prazo fixado;

V - efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato.

16.1.2. DA CONTRATADA

I - mobilizar e disponibilizar todos os recursos necessários à prestação dos serviços;

II - prestar os serviços que compõem o objeto deste contrato, nas condições estabelecidas pelo Anexo I do Edital;

III - cumprir as ordens de serviço emi�das pelo CONTRATANTE;

IV - cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços;

V - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução dos serviços;
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VI - responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços;

VII - iniciar os serviços no prazo fixado pelo CONTRATANTE, em exato cumprimento às especificações doste Anexo;

VIII - observar os horários determinados pelo CONTRATANTE;

IX - fornecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE no prazo determinado;

X - disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos (telefone, endereço, e-mail, rádio, etc.) dos responsáveis pela execução dos serviços;

XI - manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;

XII - manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
exigidas na licitação;

XIII - arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade come�das
por seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;

XIV - responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos causados por ação ou omissão de seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;

XV - promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias para reparar os danos e
prejuízos  causados,  sendo  de  sua  responsabilidade  eventuais  reclamações  cíveis,  criminais  ou  trabalhistas  que  possam  surgir  em
decorrência do evento danoso;

XVI - exercer  a  fiscalização  necessária  ao  perfeito  cumprimento  do  contrato,  independentemente  da  fiscalização  exercida  pelo
CONTRATANTE;

XVII - manter  um arquivo  organizado com  todos  os  documentos  relacionados  a  este  contrato,  tais  como  ordens  e  recomendações
expedidas pelo CONTRATANTE, registros de manutenção e de fatos relevantes;

XVIII - a CONTRATADA não poderá jus�ficar o descumprimento de qualquer obrigação por inadequação de seu planejamento ou por falta
de recursos;

XIX - responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no
que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação
oriunda  da  eventual  inobservância  das  citadas  normas,  aí  incluídos  acidentes  de  trabalho,  ainda que ocorridos  nas  dependências  do
CONTRATANTE. Caso esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-
se a ressarci-la do respec�vo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e honorários de advogado arbitrados na
referida condenação;

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. 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, ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.1.1. advertência por escrito;

17.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor es�mado do(s) lote(s) dos quais o licitante tenha par�cipado e come�do a infração;

17.1.3. Suspensão do direito de par�cipar 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 Federal nº 10.520, de 17 de julho 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 cumula�vamente às demais sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5.

17.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada
administra�va e/ou judicialmente.

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo 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.

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

17.6. A aplicação  de  sanções  administra�vas  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 administra�vo sancionatório.

17.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

17.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar 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 par�cipação, 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 prá�ca de infração administra�va �pificada 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 administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

Quartel em Divinópolis/MG, 13 de julho de 2020.

RODRIGO FLÁVIO DE SOUZA, 1º TENENTE PM

ALMOXARIFE DA 7ª RPM

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Flávio de Souza, 1º Tenente, em 13/07/2020, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público (a), em 15/07/2020, às 10:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17002621 e o código CRC 9C63A9EF.

Referência: Processo nº 1250.01.0003984/2020-52 SEI nº 17002621
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ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

7ª Região da Polícia Militar

Versão v.20.08.2019.

ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PROCESSO DE COMPRAS - Nº 20/2020

(preenchida em papel �mbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social

CNPJ

Endereço

Telefone

Endereço Eletrônico

Nome do Representante Legal

Iden�dade do Representante Legal

CPF do Representante Legal

LOTE / ITEM ENDEREÇO Valor da proposta com impostos e em reais

LOTE 01 / ITEM 01 –  7ª RPM Rua Mato Grosso, 1800 - Bairro Afonso Pena - 02 (duas) faxineiras e 01 (um) jardineiro, conforme especificação técnica do item 1 do Anexo I do Edital.

LOTE 01 / ITEM 02 - 23º BPM e 53ª Cia PM
Avenida Jk, 1100 - Bairro Santa Clara (23º BPM) e Rua Pernambuco nº. 523 - Centro (53ª Cia PM) - 01(uma) faxineira, conforme especificação técnica do
item 2 do Anexo I do Edital.

LOTE 01 / ITEM 03 - 7ª Cia Ind PE
Rua Luiz Guilherme da Silva, 601 - Distrito Industrial Cel Jovelino Rabelo - 01(uma) faxineira, conforme especificação técnica do item 3 do Anexo I do
Edital.

LOTE 01 / ITEM 04 - NAIS da 7ª RPM Rua Mato Grosso, 1800 - Bairro Afonso Pena - 01(uma) faxineira, conforme especificação técnica do item 4 do Anexo I do Edital.

LOTE 02 /  ITEM 01 - 7º BPM
Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom Despacho/MG (exceto instalações do NAIS do 7º BPM), 02(duas) faxineiras conforme especificação técnica
do item 1 do Anexo V do Edital

LOTE 02 / ITEM 02 - NAIS do 7º BPM Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom Despacho/MG, 01(uma) faxineira conforme especificação técnica do item 2 do Anexo V do Edital.

Prazo de Validade da Proposta Prazo de Garan�a

Local de Entrega Prazo de Entrega

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

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

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Stanley Araujo Pena, Capitão, em 09/07/2020, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público (a), em 10/07/2020, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15496911 e o código CRC 6D2369BC.

Referência: Processo nº 1250.01.0003984/2020-52 SEI nº 15496911

Rua Mato Grosso, 1800  - Bairro Afonso Pena - Divinópolis - CEP 35500-067
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ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

7ª Região da Polícia Militar

Versão v.20.08.2019.

PMMG/7RPM

Divinópolis, 19 de junho de 2020.

ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

A  ______________________________,  CNPJ  nº.  ________________,  com  sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO ESTADUAL Nº
 47.437, de 2018

A  ______________________________,  CNPJ  nº.  ________________,  com  sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para sua
categorização como _________________________________, estando no rol descrito no item 4.3 deste
edital,  não  havendo  quaisquer  impedimentos  que  a  impeça  de  usufruir  do  tratamento  favorecido
diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº
47.437, de 2018.
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Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Stanley Araujo Pena, Capitão, em 13/07/2020, às 13:58,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público
(a), em 15/07/2020, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 15501175 e o código CRC 923694C9.

Referência: Processo nº 1250.01.0003984/2020-52 SEI nº 15501175

SEI/GOVMG - 15501175 - PADRÃO - Declarações de Bem https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Rua Mato Grosso, 1800, Quartel PMMG - Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG, CEP 35500-067

Telefone: (37)3301-0121  - www.policiamilitar.mg.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 1250.01.0003984/2020-52

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº [DIGITE O NÚMERO DO CONTRATO]/2020

Unidade Gestora: PMMG-7ª RPM

CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  TERCEIRIZADOS  E
CONTÍNUOS  DE  JARDINAGEM,  CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO  E  LIMPEZA  PREDIAL  A  SEREM
EXECUTADOS  NA  SÉTIMA  REGIÃO  DA  POLÍCIA
MILITAR  (7ª  RPM),  VIGÉSIMO  TERCEIRO  BATALHÃO
DA  POLÍCIA  MILITAR  (23º  BPM)  SEDE  E
QUINQUAGÉSIMA  TERCEIRA  CIA  PM,  SÉTIMA
COMPANHIA  INDEPENDENTE  DE  POLICIAMENTO
ESPECIALIZADO (7ª CIA IND PE) E NÚCLEO INTEGRAL
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 7ª RPM (NAIS 7ª RPM)
QUE  CELEBRAM  ENTRE  SI  A  POLÍCIA  MILITAR  DE
MINAS  GERAIS  E  A  [DIGITE  AQUI  O  NOME  DA
EMPRESA].

A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – PMMG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.695.025/0001-97, com endereço na Rua
Mato Grosso, 1800 - Bairro Afonso Pena - Divinópolis/MG, doravante denominada CONTRATANTE, por intermédio da Sé�ma
Região da Polícia Militar, neste ato representado pela Senhor(a) [digite aqui o nome], [nacionalidade], [estado civil], portador
da Carteira de Iden�dade nº [digite aqui o número com a Unidade da Federação], e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME
DA EMPRESA],  inscrita  no CNPJ/MF sob o nº  [digite  aqui  o  CNPJ],  estabelecida  à  [digite  aqui  o  endereço  completo  da
empresa],  doravante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo  Senhor(a)  [digite  aqui  o  nome],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da Carteira de Iden�dade nº [digite aqui o número com a Unidade da
Federação] e do CPF nº [digite aqui o número], resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº 8.666, 21
de junho de 1993,  legislação correlata e pelo Edital  e anexos do Pregão Eletrônico -  Processo de Compras nº 1259975
20/2020 (Processo nº 1250.01.0003984/2020-52), sob os termos e condições a seguir estabelecidos:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de prestação de serviços de serviços de
conservação, higienização, limpeza predial e de jardinagem a serem executados nas dependências �sicas das sedes da 7ª
RPM, 7ª Cia PM Ind PE, 23º BPM (Sede do 23º BPM e Sede da 53ª Cia PM) e NAIS da 7ª RPM, conforme especificações e
quan�ta�vos estabelecidos no  Termo de  Referência,  Anexo  I  do  Edital  do  Pregão Eletrônico  -  Processo de  Compras  nº
1259975 20/2020, com a finalidade de atender às necessidades da CONTRATANTE.

1.2. Integram este Contrato, independente de sua transcrição, o Edital de Licitação, a Proposta da CONTRATADA e
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demais elementos constantes do referido processo.

1.3. O  presente  Contrato  regula-se  por  suas  cláusulas  e  pelos  preceitos  de  direito  público,  aplicando-lhe,
suple�vamente, os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil –
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e o Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste Contrato, o valor global de R$ [digite
aqui o valor do contrato].

2.2. Quaisquer tributos, encargos, custos ou despesas, diretos ou indiretos, omi�dos da proposta da CONTRATADA
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a
esse ou a qualquer �tulo, devendo o serviço ser executado sem ônus adicional à CONTRATANTE.

2.3. Caso haja equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos da proposta, a CONTRATADA deverá arcar com o
ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja sa�sfatório para o atendimento ao objeto
do Pregão, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 (art. 23 da Instrução
Norma�va nº 02/2008-SLTI/MP).

2.4. Os preços constantes da proposta anexa a este Contrato são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

2.5. A CONTRATADA é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários na planilha de custos e
formação de preços. Portanto, em caso de erro ou cotação incompa�vel com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir:

I - cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man�do durante toda a execução
contratual;

II - cotação de percentual maior que o adequado: para atender as orientações dos Acórdãos TCU nº
3.037/2009-Plenário,  nº  1.696/2010-2ª  Câmara,  nº  1.442/2010-2ª  Câmara e  nº  387/2010-2ª  Câmara,  o
excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento ou da
repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto correrá à conta de créditos orçamentários
consignados à CONTRATANTE, para o exercício de 2020, sob a seguinte classificação:

UO FUN SUBF PRG ID P/A C/A
Natureza da despesa

ITEM IPG FONTE IPU
C GD M ED

1251 06 181     034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 10 1

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 24 1

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 45 1

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 60 1

1251 06 181 034 4214 0001 3 3 90 37 01 0 10 1

1251 10 302 037 2022 0001 3 3 90 37 01 0 49 2

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 37 01 0 49 2

1251 12 361 036 2020 0001 3 3 90 37 01 0 10 1

3.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista
para atendimento desta finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE pela Lei Orçamentária Anual.

4. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, com eficácia após a
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publicação de seu extrato no Diário Oficial de Minas Gerais

4.2. A critério da CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este Contrato pode ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, mediante Termo Adi�vo, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovada a vantajosidade
para a Administração das condições e dos preços contratados.

4.3. Em caráter excepcional, devidamente jus�ficado no processo e mediante autorização da autoridade superior, o
prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado em até 12 (doze) meses, na forma estabelecida no art. 57, § 4º, da
Lei nº 8.666/1993.

4.4. A  CONTRATADA não tem direito subje�vo à  prorrogação contratual,  que obje�va a  obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

4.5. A  prorrogação  somente  poderá  ocorrer  desde  que  haja  autorização  formal  da  autoridade  competente  e
observados os seguintes requisitos:

I - os serviços tenham sido prestados regularmente;

II - a Administração mantenha interesse na realização do serviço;

III - o valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

IV - a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

4.6. Quando da prorrogação contratual, a CONTRATANTE:

I - realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não
renováveis que já tenham sido amor�zados ou pagos no primeiro ano da contratação;

II - a pelo menos 30 (trinta)  dias do término da vigência deste Contrato, a CONTRATANTE expedirá
comunicado à CONTRATADA para que esta manifeste, dentro de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da
consulta, seu interesse na prorrogação do atual Contrato;

III - se  posi�va  a  resposta  da  CONTRATADA,  a  CONTRATANTE  providenciará,  no  devido  tempo,  o
respec�vo Termo Adi�vo;

IV - esta resposta terá caráter irretratável e, portanto, a CONTRATADA dela não poderá, após expressa
manifestação neste sen�do, alegar arrependimento para reformular a sua decisão;

V - eventual  desistência  da  CONTRATADA após  expressa  manifestação  de  interesse  na  prorrogação
contratual ensejará pela CONTRATANTE a devida aplicação de penalidade, nos termos deste Contrato;

VI - caso a CONTRATADA manifeste,  num primeiro momento,  por não ter interesse em prorrogar o
Contrato e posteriormente venha a se retratar,  demonstrando vontade de prorrogá-lo,  fica a critério da
CONTRATANTE, como faculdade e prerroga�va, proceder à prorrogação ou dar curso a novo processo de
licitação.

4.7. A  CONTRATANTE  não  prorrogará  o  Contrato  quando  a  CONTRATADA  �ver  sido  declarada  inidônea  pela
Administração Pública, impedida de par�cipar de procedimentos licitatórios ou contratar no âmbito da Administração Pública
Federal ou, ainda, suspensa no âmbito da CONTRATANTE, enquanto perdurarem os efeitos.

4.8. A prorrogação do Contrato, quando demonstrada a vantajosidade para a CONTRATANTE, deverá ser promovida
mediante celebração de Termo Adi�vo, o qual deverá ser subme�do à aprovação da consultoria jurídica.

5. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1. A CONTRATADA deverá apresentar,  no prazo máximo de 05 (cinco)  dias  úteis,  improrrogáveis,  contado da
assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garan�a, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida
pública, seguro-garan�a ou fiança bancária, devendo o valor da garan�a corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato.

5.2. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

I - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;

II - prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
Contrato;

III - multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

IV - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA,
quando couber.
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5.3. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislação que rege a matéria.

5.4. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em qualquer banco credenciado  pelo Estado de Minas Gerais em
conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.

5.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

5.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do Contrato por
descumprimento  ou  cumprimento  irregular  de suas  cláusulas,  conforme dispõem os  incisos  I  e  II  do  art.  78  da  Lei  nº
8.666/1993.

5.7. O  garan�dor  não  é  parte  para  figurar  em processo  administra�vo  instaurado  pela  CONTRATANTE  com  o
obje�vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

5.8. A garan�a será considerada ex�nta:

I - com a devolução da apólice,  carta  fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas  em dinheiro a  �tulo de garan�a,  acompanhada  de  declaração da Administração,  mediante
termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato; e

II - após o término da vigência do Contrato (Circular SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 2013, art. 8º,
inciso I, e SIASG – COMUNICA nº 081380-SLTI/MP, de 1º de setembro de 2014).

5.9. A CONTRATANTE executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

5.10. A  garan�a  deverá  observar  ao  estabelecido  na  Instrução  Norma�va  nº  02/2008-SLTI/MP  com  alterações
posteriores, bem como na legislação que rege a matéria.

5.11. A garan�a deve ter validade durante a execução do Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação e
complementada a cada alteração contratual que implique em alteração do valor da contratação.

5.12. A garan�a deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre que dela forem deduzidos
quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto.

5.13. A  CONTRATADA  autoriza  a  CONTRATANTE  a  reter,  a  qualquer  tempo,  a  garan�a  na  forma prevista  nesta
cláusula.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E METODOLOGIAS DE EXECUÇÃO

6.1. A descrição e metodologia de execução dos serviços constam do Termo de Referência da contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Os serviços objeto do presente Contrato serão executados pela CONTRATADA obedecendo ao disposto no
respec�vo instrumento convocatório e seus anexos,  na Lei  nº 8.666/1993 e nas demais normas legais  e regulamentares
per�nentes, sendo, ainda, suas obrigações:

7.1.1. mobilizar   e   disponibilizar   todos   os   recursos   necessários  à prestação dos serviços;

7.1.2. prestar  os  serviços  que  compõem  o  objeto  deste contrato,  nas condições estabelecidas pelo Anexo I do
Edital;

7.1.3. cumprir as ordens de serviço emi�das pelo CONTRATANTE;

7.1.4. cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa  execução dos serviços;

7.1.5. providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  apontadas   pelo  CONTRATANTE  quanto à  execução  dos
serviços;

7.1.6. responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na  prestação de serviços;

7.1.7. iniciar os serviços no prazo fixado pelo CONTRATANTE, em   exato cumprimento às especificações do Anexo I do
Edital;

7.1.8. observar os horários determinados pelo CONTRATANTE;

7.1.9. fornecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE   no prazo determinado;

7.1.10. disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos (telefone,  endereço, e-mail, etc.) dos responsáveis pela execução
dos serviços;

7.1.11. manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;
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7.1.12. manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com  as  obrigações  assumidas,  todas  as 
condições  de     habilitação exigidas na licitação;

7.1.13. arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,  provocados por ineficiência ou
irregularidade come�das     por seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução  do contrato;

7.1.14. responsabilizar-se,  civil  e  criminalmente,  por  quaisquer  danos  ou prejuízos   causados    por    ação   ou  
omissão   de   seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;

7.1.15. promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as  medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias para
reparar os danos e  prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade eventuais reclamações  cíveis, criminais ou trabalhistas
que possam surgir em decorrência do    evento danoso;

7.1.16. exercer  a  fiscalização  necessária  ao  perfeito  cumprimento  do contrato,     independentemente     da    
fiscalização     exercida    pelo CONTRATANTE;

7.1.17. manter  um  arquivo   organizado  com  todos  os     documentos relacionados  a  este  contrato,  tais  como 
ordens  e     recomendações expedidas  pelo  CONTRATANTE,  registros  de  manutenção  e  de fatos relevantes;

7.1.18. a  CONTRATADA não poderá  jus�ficar  o  descumprimento  de  qualquer  obrigação  por  inadequação  de  seu
planejamento ou por falta  de recursos;

7.1.19. responsabilizar-se   pelo   cumprimento   de   todas   as   normas estatuídas pela legislação trabalhista, social e
previdenciária, tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por
toda e qualquer autuação e condenação oriunda  da  eventual  inobservância  das  citadas  normas,  aí  incluídos acidentes  
de   trabalho,  ainda  que   ocorridos   nas   dependências do CONTRATANTE.  Caso  esta  seja  chamada  a  juízo  e  condenada 
pela eventual  inobservância  das  normas  em  referência,  a   CONTRATADA obriga-se a ressarci-la do respec�vo desembolso,
ressarcimento este que   abrangerá   despesas   processuais   e   honorários   de  advogado arbitrados na referida condenação;

8. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente a ser designado, podendo, para tanto, vistoriar,
solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA;

8.2. proporcionar  à  CONTRATADA o acesso às  informações e documentos necessários ao desenvolvimento dos
serviços, bem como aos locais onde os serviços serão executados;

8.3. 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-lhe
aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;

8.4. promover o recebimento provisório e o defini�vo no prazo fixado;

8.5. efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A gestão e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser
exercido pelo Gestor e pelo Agente Fiscalizador do Contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, do art. 6º do Decreto
nº 2.271/1997 e da Instrução Norma�va nº 02/2008-SLTI/MP, no que couber.

9.2. A  gestão  do  presente  Contrato  será  de  responsabilidade  da  [digite  aqui  o  nome  da  Unidade  que  será
responsável].

9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Agente Fiscalizador deverão ser solicitadas ao
Gestor, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

9.4. A comunicação entre a Gestão e/ou Fiscalização Contratual e a CONTRATADA será por meio escrito, sempre
que se entender necessário o registro de ocorrência relacionada com a execução da contratação.

9.5. Ao Gestor e Agente Fiscalizador do Contrato designados pela CONTRATANTE caberá o ateste das faturas dos
serviços prestados, desde que cumpridas as exigências estabelecidas no Contrato e no Edital de licitação e seus anexos.

9.6. O gestor e Agente Fiscalizador do Contrato podem sustar qualquer trabalho/entrega que esteja em desacordo
com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

9.7. A não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem
prejuízo das demais sanções.

9.8. A análise da documentação fiscal, trabalhista e previdenciária caberá ao gestor ou ao fiscal do Contrato.
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9.9. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas será realizada com
base em critérios esta�s�cos, levando-se em consideração falhas que impactem o Contrato como um todo e não apenas erros
e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado (art. 31, § 3º, da Instrução Norma�va
nº 02/2008-SLTI/MP).

9.10. Para a efe�va gestão e fiscalização contratual, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

I - no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que houver admissão de novos empregados:

a) relação  dos  empregados,  contendo nome completo,  cargo  ou função,  horário  do  posto de trabalho,
números da carteira de iden�dade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi�dos e dos responsáveis técnicos
pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

II - até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização
do Contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos
no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

d) prova de regularidade rela�va à Seguridade Social;

e) cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União;

f) cer�dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio
ou sede do contratado;

g) Cer�dão de Regularidade do FGTS (CRF); e

h) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT);

III - quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes documentos:

i) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante;

j) cópia da folha de pagamento analí�ca de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como
tomador o órgão ou en�dade contratante;

k) cópia dos contracheques dos empregados rela�vos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda,
quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

l) comprovantes de entrega de bene�cios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros),
a que es�ver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo cole�vo de trabalho, rela�vos a qualquer
mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

m)comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei
ou pelo Contrato;

IV - quando da ex�nção ou rescisão do Contrato, após o úl�mo mês de prestação dos serviços, no prazo
definido no Contrato:

n) termos de  rescisão dos  contratos  de trabalho dos  empregados prestadores  de serviço,  devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

o) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

p) extratos  dos  depósitos  efetuados  nas  contas  vinculadas  individuais  do  FGTS  de  cada  empregado
dispensado; e

q) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

9.11. A Administração deverá analisar a documentação solicitada no subitem “d” do item anterior no prazo de 30
(trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, jus�ficadamente.

9.12. Os  documentos  necessários  à  comprovação  do  cumprimento  das  obrigações  sociais  trabalhistas  exigidos
poderão ser  apresentados em original  ou por  qualquer  processo de cópia  auten�cada por  cartório competente ou por
servidor da Administração.

9.13. Quando do encerramento do Contrato, até que a contratada comprove o pagamento das verbas rescisórias ou
que os empregados tenham sido realocados em outra a�vidade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
Contrato de trabalho, a CONTRATANTE reterá a garan�a prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de
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serviço,  podendo  u�lizá-los  para  o  pagamento  direto  aos  trabalhadores  no  caso  de  a  CONTRATADA  não  efetuar  os
pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual.

9.14. Caberá também ao Gestor ou Agente Fiscalizador do Contrato:

I - comunicar  ao  Ministério  da  Previdência  Social  e  à  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  qualquer
irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias.

II - comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) qualquer irregularidade no recolhimento do
FGTS dos trabalhadores terceirizados.

9.15. O  descumprimento  das  obrigações  trabalhistas  ou  a  não  manutenção  das  condições  de  habilitação  pelo
contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

9.16. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou
suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não iden�ficar má-fé ou a incapacidade da empresa
de corrigir a situação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta)  dias  corridos,  contatos do dia ú�l
seguinte à  data  do  pe�cionamento  eletrônico  da Nota  Fiscal/Fatura Eletrônica pela  CONTRATADA,  que deverá conter  o
detalhamento  dos  serviços  executados  e  materiais  empregados,  conforme  disposto  no  art.  73  da  Lei  nº  8.666/1993,
observado o disposto no art. 35 da Instrução Norma�va nº 02/2008-SLTI/MP.

10.1.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pela CONTRATADA.

10.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do dia ú�l seguinte à data do
pe�cionamento eletrônico  da  Nota  Fiscal/Fatura  Eletrônica  pela  CONTRATADA,  nos  termos  do  art.  5º,  §  3º,  da  Lei  nº
8.666/1993.

10.2.1. A  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura  Eletrônica  e  dos  demais  documentos  necessários  ao  atesto  e
pagamento  deverão  ocorrer  sempre  em  conjunto  e  exclusivamente  por  meio  de  pe�cionamento  eletrônico  pela
CONTRATADA no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da CONTRATANTE, u�lizando a funcionalidade de Pe�cionamento
de Processo Novo e o �po de processo "Gestão de Contrato: Processo de Pagamento".

10.2.2. Para que o pe�cionamento eletrônico seja possível é impreterível que o representante da CONTRATADA possua
cadastro como Usuário Externo no SEI da CONTRATANTE liberado, sendo de sua responsabilidade realizar o referido cadastro,
conforme suas normas próprias, acessando a opção "Clique aqui se você ainda não está cadastrado" na página de Acesso
Externo  do  SEI  disponibilizado  no  seguinte  endereço:  h�p://www.sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

10.2.3. Caso  a  CONTRATADA  não  tenha  procedido  ao  mencionado  cadastro  para  realizar  o  pe�cionamento
eletrônico, não será possível a realização do atesto.

10.3. A Nota Fiscal/Fatura Eletrônica, estando regular, será atestada em até 10 (dez) dias úteis, contados do dia ú�l
seguinte à data de seu pe�cionamento eletrônico pela CONTRATADA.

10.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, contados do dia ú�l seguinte ao atesto da Nota
Fiscal/Fatura Eletrônica.

10.5. Para o devido atesto, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

I - Nota Fiscal/Fatura Eletrônica, com respec�vo DANFE e, se aplicável, o arquivo xml correspondente;

a) O documento de cobrança deverá conter o número do respec�vo Contrato, o período da prestação dos
serviços, o detalhamento dos serviços executados e o detalhamento dos tributos previstos na legislação
tributária federal, estadual e municipal.

II - Comprovantes  da  regularidade fiscal  e  trabalhista,  constatada  por  meio  de  consulta  online  ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e ao sistema do Tribunal Superior do Trabalho
(TST),  ou, na impossibilidade de acesso aos referidos Sistemas, mediante consulta aos sí�os eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/1993;

III - Para comprovação do detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no art. 73 da Lei
nº 8.666/1993 (art. 35 da Instrução Norma�va nº 02/2008-SLTI/MP), deverá ser apresentada documentação
que  comprove  os  pagamentos  dos  salários  e  demais  verbas  trabalhistas,  bem  como  das  contribuições
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previdenciárias e do FGTS, conforme solicitada pela CONTRATANTE.

10.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura Eletrônica ou dos documentos per�nentes à contratação,
ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.  Nesta hipótese,  o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

10.7. Verificada a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado, perante o SICAF e TST, sem prejuízo
do pagamento, a CONTRATANTE no�ficará, por escrito, a CONTRATADA da ocorrência, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento da no�ficação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob pena de rescisão do
Contrato (Instrução Norma�va nº 04/2013-SLTI/MP e Lei nº 12.440, de 11 de julho de 2011).

10.8. A  existência  de  registro  no  SICAF  de  aplicação  de  penalidade  à  empresa  CONTRATADA  por  órgão  da
Administração Pública não obsta o pagamento.

10.9. A  Nota  Fiscal/Fatura  Eletrônica  será  obrigatoriamente  atestada  pelo  Gestor  e  Agente  Fiscalizador  da
CONTRATANTE,  designados  para  acompanhar  e  fiscalizar  os  serviços,  desde que  os  mesmos  tenham sido  executados  a
contento, sem o que não poderá ser feito o pagamento correspondente.

10.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que lhe tenha sido
aplicada.

10.11. A CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

10.12. Os documentos de cobrança deverão ser emi�dos com o CNPJ indicado no preâmbulo do Contrato. Caso haja
mudança  do  CNPJ,  a  CONTRATADA deverá  solicitar  sua  alteração,  com as  devidas  jus�fica�vas,  apresentando a  mesma
documentação exigida na licitação para análise e aprovação. Após a análise, sendo aprovada a alteração, será formalizada por
meio de Termo Adi�vo ao Contrato Original.

10.13. Caso  o  documento  de  cobrança  apresente  erro  ou  inconsistência,  acarretará  a  devolução  do  referido
documento,  dentro  do  prazo  es�pulado  para  atesto,  interrompendo-o  quando  da  devolução,  devendo  a  CONTRATADA
encaminhar nova cobrança para o devido atesto.

10.14. Sendo  iden�ficada  cobrança  indevida  após  o  pagamento  do  documento  de  cobrança,  a  CONTRATANTE
no�ficará à CONTRATADA para que seja feito o acerto no faturamento do mês subsequente, ou no caso do Contrato já
encerrado o imediato reembolso do valor.

10.15. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e a realizar os pagamentos dos salários
e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando
estes não forem adimplidos, sem prejuízo das sanções cabíveis e a reter, a qualquer tempo, a garan�a na forma prevista neste
Contrato.

10.16. Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o item anterior pela CONTRATANTE,
esses  valores  re�dos por  precaução serão  depositados  junto à  Jus�ça do  Trabalho,  com o  obje�vo de  serem u�lizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.

10.17. Haverá o desconto na fatura a ser paga pela Agência, do valor global  pago a �tulo de vale-transporte em
relação aos empregados que expressamente optaram por não receber o bene�cio.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.1. Este Contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas jus�fica�vas.

11.2. A CONTRATADA, em decorrência de aumento ou diminuição quan�ta�va do objeto licitado, e obedecendo-se
as  condições  inicialmente  previstas  no  Contrato,  ficará  obrigada  a  aceitar  os  acréscimos  ou  supressões  que se  fizerem
necessários à execução dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

11.3. Fica  facultada,  entretanto,  a  supressão  além  do  limite  acima  estabelecido,  mediante  consenso  entre  os
contratantes.

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

12.1. Com fundamento nos arts.  86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, bem como no art. 7º da Lei  nº 10.520/2002,  a
CONTRATADA, no curso da execução do Contrato, estará sujeita às seguintes penalidades, garan�dos o contraditório e a
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prévia e ampla defesa:

I - advertência, com fundamento no art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/1993;

II - multa, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993;

III - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

IV - suspensão  temporária  de  par�cipação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, com fundamento no art. 87, inciso III,  da Lei  nº
8.666/1993;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com fundamento
no art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993.

12.2. As sanções previstas nas alíneas I, II, III, IV e V do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a da
alínea II, facultada a defesa prévia do interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da no�ficação, elevando-se o prazo para 10 (dez) dias úteis, no caso da penalidade prevista na alínea V.

12.3. Os valores da multa pela ocorrência de atraso injus�ficado na execução do objeto, assim considerado pelo
CONTRATANTE, hipótese em que responderá pela inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo da aplicação das
demais penalidades e das responsabilidades civil e criminal, são:

I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do Contrato, limitada a incidência a 30
(trinta) dias de atraso;

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do Contrato, em caso de atraso por período superior ao
previsto na alínea anterior, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III - 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação
assumida,  podendo  ainda  ocorrer  a  não  aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nesta  hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

12.4. Na ocorrência do descumprimento das obrigações iden�ficadas na Cláusula "Das Obrigações da Contratada"
deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais sanções, serão aplicadas as seguintes penalidades:

I - suspensão  temporária  de  par�cipação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração,  de  acordo  com  os  prazos  estabelecidos  no  art.  26,  §  1º,  do  Decreto  Estadual  nº.
44.431/2006;

II - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo
de 02 (dois) e máximo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 12 da Lei Estadual nº.14.167/2002.

§  1º  São  consideradas  situações  caracterizadoras  de  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações
contratuais:

a) não atendimento às especificações técnicas rela�vas a bens, serviços ou obra prevista em contrato
ou instrumento equivalente;

b) retardamento imo�vado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas
parcelas;

c) paralisação  do  serviço  ou  de  fornecimento de  bens,  sem justa  causa  e  prévia  comunicação  à
Administração Pública Estadual;

d) entrega  de  mercadoria  falsificada,  furtada,  deteriorada,  danificada  ou  inadequada  para  o  uso,
como se verdadeira ou perfeita fosse;

e) alteração de substância, qualidade ou quan�dade da mercadoria fornecida;

f) prestação de serviço de baixa qualidade;

§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

§ 3º A multa será descontada da garan�a do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATADA.

§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administra�vo, respeitando-se a ampla defesa e o
contraditório  de  acordo  com  o  disposto  na  Lei  Estadual  nº.  14.184/2002  e  no  Decreto  Estadual  nº.
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44.431/2006.

§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV do § 1º serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

12.5. Eventual desistência da CONTRATADA após sua expressa manifestação de interesse na prorrogação contratual
ensejará a aplicação pela CONTRATANTE de multa de 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato, sem prejuízo das
demais penalidades e responsabilidade civil pelos prejuízos causados ao interesse público.

12.6. O  valor  da  multa  aplicada  deverá  ser  descontado  por  ocasião  do  pagamento  a  ser  efetuado  pela
CONTRATANTE, ou recolhido via GRU, podendo ainda ser descontado da garan�a oferecida ou cobrado judicialmente.

12.7. As penalidades somente poderão ser relevadas nos casos para os quais a CONTRATADA não tenha, de qualquer
forma, concorrido ou dado causa, devidamente comprovados por escrito e aceitos pelo CONTRATANTE.

12.8. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não afeta os processos de responsabilização e aplicação de
penalidades decorrentes de atos ilícitos alcançados pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no
art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

13.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis,  como os determinados por ato unilateral  da
CONTRATANTE,  serão  formalmente  mo�vados,  asseguradas,  à  CONTRATADA,  na  segunda  hipótese,  a  produção  de
contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada in�mação da intenção da CONTRATANTE para
que, se o desejar, a CONTRATADA apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em
hipótese de desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da in�mação
da decisão rescisória.

13.3. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei nº 8.666/1993.

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração.

III - judicial, nos termos da legislação.

13.4. Em  conformidade  com  o  disposto  no  art.  34,  §  4º,  da  Instrução  Norma�va  nº  2/2008-SLTI/MP,  o
descumprimento  total  ou  parcial  das  responsabilidades  assumidas  pela  contratada,  sobretudo  quanto  às  obrigações  e
encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas no instrumento convocatório e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 87 da Lei nº 8.666/1993.

13.5. Quando da rescisão contratual, a fiscalização do Contrato verificará o pagamento pela CONTRATADA das verbas
rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra a�vidade de prestação de serviços, sem que
ocorra a interrupção do Contrato de trabalho.

14. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

14.1. O presente Contrato fundamenta-se:

I - na Lei nº 8.666/1993;

II - na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005;

III - na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, no que couber;

IV - demais norma�vos legais a�nentes ao tema.

14.2. O presente Contrato vincula-se aos termos:

I - do Edital do Pregão Eletrônico - Processo de Compras nº. 1259975 20/2020 e seus anexos;

II - da proposta homologada da CONTRATADA.

15. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada, em extrato no Diário Oficial de Minas Gerais, até
o 5º (quinto) dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, na forma
prevista no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

16.1. Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Belo  Horizonte  para  dirimir  quaisquer  questões  oriundas  do  presente
Contrato, com exclusão de qualquer outro.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o
presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por Stanley Araujo Pena, Capitão, em 07/07/2020, às 16:03, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público (a), em 15/07/2020, às
10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15502208 e o código CRC 4760C177.

Referência: Processo nº 1250.01.0003984/2020-52 SEI nº 15502208
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ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

7ª Região da Polícia Militar

Versão v.20.08.2019.

ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA - 7º BPM e NAIS -  Bom Despacho/MG

DATA Órgão Solicitante Número do Pedido de Compra Número da unidade de Compra

   19/06/2020 7ª RPM 33 1259975

Responsável pelo Pedido Seção

Nome:  Marcos  Luciano  Costa   -  E-mail:  7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br   -  Ramal  para  contato:
37-3301-0121

Seção Administra�va - 7º BPM

1. OBJETO:

O presente termo de referência tem por objeto orientar a prestação de serviços de serviços de conservação, higienização, limpeza predial e de jardinagem a
serem executados nas dependências �sicas das sedes da 7º BPM e NAIS do 7º BPM, conforme especificações, exigências e quan�dades estabelecidas neste
documento.

Lote Item Código do item no SIAD Quant.
Unidade   de
aquisição

Descrição do item CATMAS

2
1 4561 1 ANO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

2 4561 1 ANO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestar serviços de conservação, higienização e limpeza predial a serem executados nas dependências �sicas das
sedes da 7º Batalhão da Polícia Militar e Núcleo de Assistência a Saúde da 7º Batalhão da Polícia Militar.

2.1. Dos lotes

2.2. A licitação ocorrerá em dois lotes. O lote 01 refere-se à conservação e limpeza dos quartéis da cidade de Divinópolis/MG, com os ítens descritos
no Anexo I - Termo de Referência. Já o lote 02 refere-se à conservação e limpeza do quartel em Bom Despacho/MG (7º BPM e NAIS), com os ítens descritos
abaixo:

2.3. Ítens do Lote 02 - Cidade de Bom Despacho/MG:

Lote Item Unidade Endereço Quan�dade

2
1 7º BPM Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom Despacho/MG 02 (duas) faxineiras

2 NAIS do 7º BPM Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom Despacho/MG 01 (uma) faxineira

2.3.1. Item 1 - 7º BPM

Descrição das Atividades e
distribuição do pessoal

Nº
Funcionários

Atividade
Carga
Horária

Horário de
Trabalho

Local de execução do Serviço

02 faxineiras
(os)

Auxiliar de
Serviços Gerais

40 h
semanais

07h00 às
11h00

13h00 às
17h00

Sede da 7º BPM, Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar
- Bom Despacho/MG, exceto dependências do NAIS do 7º
BPM
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Estratégia de execução
serviço

Diário contado a partir do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA e da assinatura do Contrato.

Local de Prestação do Serviço A Execução do serviço deverá ser na sede do 7º BPM, Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila Militar - Bom Despacho/MG.

TAREFAS A SEREM
REALIZADAS

1 DIÁRIOS

1.1 Varrições adequadas do piso de todas as salas, corredores, “halls", escadarias, passeios e demais dependências internas
e externas;

1.2 Aplicações de pano molhado a fim de remover a sujeira superficial de todas as dependências que comportarem tal
medida, passando-se a enceradeira para recuperar o brilho onde for necessário;

1.3 Limpezas com flanela e pano úmido das cadeiras, arquivos, poltronas e quaisquer móveis que guarneçam as
dependências da unidade;

1.4 Limpezas de vidros e esquadrias que guarneçam as portas internas, com flanelas e álcool, ou outro produto apropriado;

1.5 Lavagens das esquadrias e demais peças que a acompanham;

1.6 Limpezas dos estofados encontrados na totalidade das dependências, com uso de escova, aspirador, flanela e material
próprio;

1.7 Aspirações mecânicas do pó nas salas em que o piso for carpetado, bem como nas cortinas, passadeiras e capachos;

1.8 Limpeza e desinfecção de todas as dependências sanitárias;

1.9 Coletas e retirada do lixo, inclusive das cestas de papéis e cinzeiros;

1.10 Limpezas dos bebedouros e filtros, com material adequado;

1.11 Remoções de todo o lixo para fora das dependências dos prédios da CONTRATANTE, devidamente acondicionados;

2 SEMANAIS

2.1 Lavagens gerais dos azulejos e mármores de todas as dependências físicas com produto químico adequado;

2.2 Enceramentos com materiais apropriados para pisos de cerâmica e/ou sintéticos, de todas as salas e dependências onde
couber este procedimento;

2.3 Enceramentos de todos os móveis e utensílios de madeira;

2.4 Limpezas e desinfecções dos aparelhos telefônicos, com produto próprio.

3 QUINZENAIS

3.1 Limpezas internas e externas das luminárias;

3.2 Polimentos dos metais das maçanetas, torneiras, puxadores e peças semelhantes.

4  MENSAIS

4.1 Limpezas de todas as janelas, esquadrias e portas externas;

4.2 Limpezas gerais dos interruptores e tomadas;

4.3 Enceramentos gerais dos “lambris” e de todas as divisórias existentes nos recintos dos prédios indicados;

4.4 Limpezas com material adequado, de todas as esquadrias das divisórias internas;

4.5 Limpezas gerais dos ventiladores e das guarnições dos sistemas de ar condicionado.

5  SEMESTRAIS

5.1 Dedetização e desratização de todas as dependências;

6 QUANDO NECESSÁRIO
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6.1 Limpezas e desentupimentos de caixas e caneletas de drenagem pluvial e caixas de inspeção;

6.2 Limpezas e remoção de manchas de qualquer natureza, que surjam nas paredes, portas e áreas pintadas;

6.3 Remoções de detritos e sujeiras e limpeza do piso de todas as dependências, notadamente das vias de acesso;

6.4 Auxílios nas mudanças de móveis e utensílios.

6.5 Varrições dos pátios.

OBSERVAÇÃO:

De acordo com a conveniência do serviço, este programa poderá ser alterado, de comum acordo entre as partes.

Relação de Materiais
mínimos para a prestação do
serviço

Ordem Desc. Material Quantidade Periodicidade Marca Referência

01 Álcool gel 500 gramas 70% 06 unidades mensal Q-òtimo

02 Álcool líquido 70º % 1 litro 06 litros mensal Q-Ótimo

03 Balde 10 litros 02 unidades semestral Vonder

04 Cera líquida incolor 5 litros 05 galões mensal Ingleza

05 Cesto lixo telado metal 10 litros 02 unidades semestral Astra

06 Água sanitária 5 litros 04 galões mensal  QBoa

07 Desinfetante 5 litros 04 galões mensal Ypê

08 Detergente líquido 500 ml 10 unidades mensal Ypê

09
Esponja lavar louça dupla face com 4
unidades

02 pacotes mensal Scotch Brite

10 Flanela (metro) 05 metros mensal Panosul

11 Limpador multiuso 500 ml 06 unidades mensal Veja

12 Lustra móveis 200 ml 02 unidades semestral Poliflor

13 Luva de borracha média 08 pares mensal 3m Confort

14 Pá para lixo com cabo grande 02 unidades semestral JSN

15 Pano de chão 10 unidade mensal Sacaria
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16
Papel Higiênico folha simples (60
metros)

90 rolos mensal Personal

17 Papel Toalha branco com 1000 folhas 25 pacotes mensal Snob

18 Pasta Saponáceo (pote de 500g) 04 unidades mensal Crystal

19 Sabão Pastoso Pinho 5 litros 01 galão mensal Brilho Total

20 Rodo plástico 40 cm com cabo grande 03 unidades semestral Santa Maria

21 Sabão em barra 02 unidades mensal Ypê

22 Sabão em pó 1 kg 01 caixa mensal Ypé

23 Sabonete líquido 5 litros 02 galões mensal Dovert

24
Saco para lixo 100 litros com 100
unidades

02 fardos mensal Genérico

25 Saco lixo 60 litros com 100 unidades 02 fardos mensal  -

26 Vassoura Piaçava 01 unidade mensal Brilhante

27 Vassoura Teto 01 unidade semestral  -

28
Disco Lavar para enceradeira INDL
350

01 unidade semestral INDL

29
Disco lustrar para enceradeira INDL
350

01 unidade mensal INDL

30
Escova com suporte para vaso
sanitário

04 unidades semestral Scotch Brite

31
Mangueira para jardim 30 metros com
bico

01 unidade semestral Tramontina

32 Óleo lubrificante 03 litros Trimestral Singer

33 Gasolina 40 litros trimestral  -
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34 Inseticida para matar baratas 05 litros semestral  -

35 Herbicida 02 litros semestral  Glifosato

36 Espanador de cerdas naturais 01 unidades semestral  -

37
Formicida isca granulada (pacote com
10 unidades de 50 gramas)

01 pacote semestral DIPIL

38 K-othrine CE 250 ml 02 semestral K-othrine

39 Desentupidor de vaso - anual -

40 Desodorizador ambiental 200 ml 04 unidades mensal -

41 Detergente líquido 5 litros 01 galão mensal -

42
Mangueira para limpeza de piscina de
30 metros siliconada

01 unidade anual

43 Balde de 100 litros 03 unidades semestral -

44 Papel higiênico rolo 300 metros 08 unidades mensal -

45 Soda cáustica 1 Kg 01 unidade semestral -

46 Vassoura de pêlo com cabo grande 01 unidade semestral -

47 Lustra móveis 500ml 01 unidade mensal -

48 Escova para lavar roupa 03 unidades semestral -

49 Esponja de aço 01 unidade mensal -

50 Palha de Aço nº 1 08 unidades mensal -

51 Algicida 15 litros mensal -

52 Floc Plus 20 litros mensal -
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53 Cloro granulado 20 quilos mensal -

54 Sulfato de alumínio 30 kg mensal -

55 Barrilha 30 Kg anual -

56 Kit de controle de PH 2 unidades anual -

57
Peneira plástica cata-folhas para
piscina com cabo de alumínio

2 unidades anual -

58
Escova-vassoura para limpeza de
piscina em nylon com cabo de
alumínio

2 unidades anual -

Relação dos Equipamentos
mínimos para a prestação do
serviço

Ordem Equipamento Quantidade Marca Referência

01 Aspirador de pó médio 01 Eletrolux

02 Carrinho de carga – tipo gari 01  -

03 Carrinho de bacia 01  -

04 Porta papel toalha 05 -

05 Enceradeira industrial 350 01  -

06 Escada doméstica 05 degraus 01 Mor

07 Extensão elétrica com 50 metros 01  -

08
Suporte de parede para sabonete
líquido

05 -

09 Porta papel higiênico 300 metros 05 -

10 Porta papel higiênico 30 metros 01 -

Garantia Garantia mínima de 03 (três) meses
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Garantia Contratual
A execução do contrato será garantida pelo valor correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, numa das
modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.666/93.

2.3.2. Item 02 - NAIS do 7º BPM

Nº de

Funcionário
ATIVIDADE

CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO DE
TRABALHO

DIA DA
SEMANA

LOCAL

01
Auxiliar de serviços
gerais

40 horas semanais
07:00 às 11:00 h e

de 13:00 às 17:00 h

Segunda à sexta-
feira

NAIS do 7º BPM - Alameda Cel Fulgêncio, S/N - Vila
Militar - Bom Despacho/MG

2.3.2.1. DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA

ITEM
DESCRIÇÃO DO MATERIAL MÍNIMO PARA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

GASTO MENSAL GASTO ANUAL Marca/Referência

1 Água sanitária 03 litros 36 litros Qboa

2 Álcool 70º 10 litros 120 litros Q-ótimo

3 Álcool em gel 70% 08 frascos c/ 500ml 96 frascos c/ 500ml Q-ótimo

4 Balde plástico de 05 litros - 2 unidade -

5 Cesto para lixo telado - 2 unidade -

6 Desentupidor de vaso - 1 unidade -

7 Desinfetante pinho eucalipto ou normal 10 litros 120 litros Ypê

8 Desodorizador ambiental 200 ml 02 unidades 24 unidade Confort

9 Detergente líquido 500 ml 5 litros 60 litros Ypê

10 Escova para lavar roupa - 2 unidade -

11 Escova p/ limpar vaso sanitário c/ suporte - 6 unidades Santa Maria

12 Esponja dupla face 10 unidades 120 unidades Scotch Brite

13 Flanela 05 metros 60 metros -

14 Limpador geral multi-uso 500 ml 06 unidades 72 unidades Veja

15 Luvas de borracha tamanho médio 6 pares 72 pares 3M Confort

16 Inseticida para ambiente interno 02 unidades 24 unidades -
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17 Pá para lixo de cabo grande - 2 unidades -

18 Bombril 1 pacotes c/8 unidades
12 pacotes c/8
unidadeades

Bombril

19 Pano de chão 10 unidades 120 unidades -

20 Papel higiênico rolo 60 metros – pacote com 12 03 pacotes 12 fardos Personal

21 Papel higiênico rolo 300 metros – 01 fardo / 08 unidades. - 2 fardos

22 Papel toalha branco 1000 folhas
05 fardos com 5
pacotes

60 fardos com 5 pacotes -

23 Rodo de cabo grande - 3 unidades Santa Maria

24 Sabão em barra 200 gr - 4 unidades Ypê

25 Sabão em pó 01 kg 12 kg Ypê

26 Sabonete líquido litro 10 litros 120 litros Lux

27 Saco de lixo preto comum 60 litros 200 unidades 2400 unidade -

28 Saco de lixo preto comum 100 litros 100 unidades 1200 unidade -

29 Vassoura de pêlo de cabo grande - 1 unidade Radiante

30 Vassoura de piaçava - 6 unidades Radiante

31 Vasculho para teto - 2 unidades -

32 Suporte para papel toalha - 2 unidades -

33 Suporte para papel higiênico 30 metros - 1 unidade -

34 Suporte para papel higiênico 300 metros - 1 unidade -

35 Suporte de parede para sabonete líquido - 2 unidades -

36 Mangueira para jardim 30 metros com bico - 1 unidade

2.3.2.2. TAREFAS A SEREM REALIZADAS

1 DIÁRIOS

1.1 Varrições adequadas do piso de todas as salas, corredores, “halls", escadarias, passeios e demais dependências internas e externas;

1.2 Aplicações de pano molhado a fim de remover a sujeira superficial de todas as dependências que comportarem tal medida, passando-se a enceradeira para
recuperar o brilho onde for necessário;

1.3 Limpezas com flanela e pano úmido das cadeiras, arquivos, poltronas e quaisquer móveis que guarneçam as dependências da unidade;

1.4 Limpezas de vidros e esquadrias que guarneçam as portas internas, com flanelas e álcool, ou outro produto apropriado;

1.5 Lavagens das esquadrias e demais peças que a acompanham;

1.6 Limpezas dos estofados encontrados na totalidade das dependências, com uso de escova, aspirador, flanela e material próprio;
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1.7 Aspirações mecânicas do pó nas salas em que o piso for carpetado, bem como nas cortinas, passadeiras e capachos;

1.8 Limpeza e desinfecção de todas as dependências sanitárias;

1.9 Coletas e retirada do lixo, inclusive das cestas de papéis e cinzeiros;

1.10 Limpezas dos bebedouros e filtros, com material adequado;

1.11 Remoções de todo o lixo para fora das dependências dos prédios da CONTRATANTE, devidamente acondicionados;

2 SEMANAIS

2.1 Lavagens gerais dos azulejos e mármores de todas as dependências físicas com produto químico adequado;

2.2 Enceramentos com materiais apropriados para pisos de cerâmica e/ou sintéticos, de todas as salas e dependências onde couber este procedimento;

2.3 Enceramentos de todos os móveis e utensílios de madeira;

2.4 Limpezas e desinfecções dos aparelhos telefônicos, com produto próprio.

3 QUINZENAIS

3.1 Limpezas internas e externas das luminárias;

3.2 Polimentos dos metais das maçanetas, torneiras, puxadores e peças semelhantes.

4  MENSAIS

4.1 Limpezas de todas as janelas, esquadrias e portas externas;

4.2 Limpezas gerais dos interruptores e tomadas;

4.3 Enceramentos gerais dos “lambris” e de todas as divisórias existentes nos recintos dos prédios indicados;

4.4 Limpezas com material adequado, de todas as esquadrias das divisórias internas;

4.5 Limpezas gerais dos ventiladores e das guarnições dos sistemas de ar condicionado.

5  SEMESTRAIS

5.1 Dedetização e desratização de todas as dependências.

6 QUANDO NECESSÁRIO

6.1 Limpezas e desentupimentos de caixas e caneletas de drenagem pluvial e caixas de inspeção.

6.2 Limpezas e remoção de manchas de qualquer natureza, que surjam nas paredes, portas e áreas pintadas;

6.3 Remoções de detritos e sujeiras e limpeza do piso de todas as dependências, notadamente das vias de acesso;

6.4 Auxílios nas mudanças de móveis e utensílios.

6.5 Varrições dos pátios;

OBSERVAÇÃO:

De acordo com a conveniência do serviço, este programa poderá ser alterado, de comum acordo entre as partes.

2.3.3. Conforme Norma Regulamentadora nº15 do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 192 da CLT e NR-15, aprovada pela Portaria 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, fica obrigado a CONTRATADA o pagamento do adicional de insalubridade 20% (vinte por cento), correspondente a a�vidade
exercida no grau médio.

"Insalubridade de grau médio:

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

-hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos des�nados aos cuidados
da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso
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desses pacientes, não previamente esterilizados);

-hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos des�nados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

-contato em laboratórios, com animais des�nados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

-laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

-gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

-cemitérios (exumação de corpos);

-estábulos e cavalariças;

e-resíduos de animais deteriorados" (Norma Regulamentadora nº15, 1978).

3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO AMBIENTAL -  CONFORME INSTRUÇÃO Nº 05/2014-DS - MANUAL DE BIOSSEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS

3.1. A limpeza das instalações do Nais deve seguir as recomendações con�das no manual de biossegurança da PMMG, cujo extrato segue abaixo.

3.2. Nos estabelecimentos assistenciais à saúde as super�cies do ambiente devem sofrer higienização e desinfecção adequadas, pois podem tornar-
sereservatório de patógenos, inclusive mul�rresistentes, e servir de fonte de infecções.A persistência de micro-organismos no ambiente pode não ter uma
relação direta com as infecções, mas tem um papel fundamental  na transmissão cruzada à medida que são tocadas pela equipe assistencial.  Evidências
cien�ficas atuais mostram que super�cies e equipamentos mais frequentemente manuseados pelos profissionais e pacientes podem permi�r a transferência
de micro-organismos, colocando em risco asegurança dos pacientes e dos profissionais que atuam nesses serviços.
A limpeza, se realizada adequadamente, é capaz de eliminar 80% da carga microbiana, e a desinfecção, até 99%. A elaboração de um protocolo de limpeza deve
levarem  consideração  a  frequência  de  manipulação  da  área  e  a  possibilidadede  contaminação  por  fluidos  corpóreos.  O  QUADRO  01 complementa  as
informações de processamento com algumas recomendações gerais para equipamentos e ambientes.

3.3. Os ambientes de serviços de saúde podem ser subme�dos a três processos de limpeza:

3.3.1. Concorrente: é diária, com a finalidade de limpar as super�cies mais u�lizadas durante a assistência; inclui os mobiliários, mesas, equipamentos,
maçanetas, banheiros e pisos. A limpeza concorrente caracteriza-se por impedir que ambientes compar�lhados sejam fontes de
transmissão de patógenos e doenças infecciosas. Para isso, a orientação é a higienização após o contato com o paciente. Se houver procedimentos com
contaminação ambiental é necessário, após a limpeza, a desinfecção com produtos recomendados pelo serviço de controle de infecção. Procede-se, também, a
organização do ambiente, reposição de materiais que são u�lizados durante os atendimentos, como sabonete, álcool, papel toalha, papel lençol ou papel
higiênico  para  higienização  das  mãos.  Por  fim,  deve  ser  realizado o  recolhimento dos  resíduos  de  acordo com a sua  classificação.  A  periodicidade  do
processamento depende da área, sendo que nas crí�cas solicita-se três vezes ao dia, nas semicrí�cas duas vezes ao dia e nas não crí�cas uma vez ao dia.

3.3.2. Intermediária: caracteriza-se pela limpeza de piso e banheiro e recolhimento dos resíduos nos ambientes de alta rota�vidade. Exemplos desses
ambientes são os ambulatórios e os prontos socorros. Deve ocorrer conforme a necessidade nos três turnos, manhã, tarde e noite.

3.3.3. Terminal: caracteriza-se por uma higiene completa do ambiente, tanto na área interna como na área externa. Inclui pisos, paredes, luminárias,
vidros e peitorais das janelas, painel de gases e ocorre quando há desocupação do local. A periodicidade desse �po de limpeza deve ser de acordo com a área,
sendo semanal nas unidades crí�cas, quinzenal nas semicrí�cas e mensal nas não crí�cas.

QUADRO 1- Orientações adicionais relacionadas às medidas de precauções, considerando os materiais e locais

Materiais / Locais Orientações Gerais

Artigos e
Equipamentos

Devem ser limpos, desinfetados ou esterilizados após contato com
paciente. Quando possível, estes devem ser de uso exclusivo para
cada paciente.

Transporte
Realizar desinfecção da maca ou cadeira com álcool a 70% após
transporte.

Ambiente
Limpar o local e desinfetar grades da maca/cama, mesa, criados, pias,
banheiros, maçanetas, equipamentos nas proximidades imediatas do
paciente diariamente.

Fonte: Corrêa et al., 2012.

3.3.4. Desinfecção e descontaminação ambiental
O uso de desinfetante em super�cies des�na-se a áreas com presença de matéria orgânica ou quando indicado pelo serviço de controle de infecção (SCIH). A
desinfecção deve ocorrer após a limpeza prévia com saneantes registrados na Anvisa e deve incluir todas as super�cies do ambiente, par�ndo das menos para
as mais contaminadas, u�lizando-se de movimentos unidirecionais, sempre de cima para baixo. Em presença de matéria orgânica no ambiente, o profissional
deve seguir as orientações da FIGURA 1. Algumas regras básicas devem ser seguidas quando da realização da limpeza, iniciando pela adesão à prá�ca de
higienização das mãos pelos profissionais, antes e após a realização das tarefas. Todos devem manter-se uniformizados, com cabelos presos, unhas curtas,
limpas e aparadas e devem u�lizar os EPI’s (equipamentos de proteção individual), de acordo com o procedimento a ser realizado. O profissional deve atentar
para as caracterís�cas adequadas da solução química e seu prazo de validade. Recomenda-se o produto de pronto uso, mas na impossibilidade, deve-se
garan�r a diluição adequada do produto. A qualidade desejada da a�vidade é assegurada por meio da u�lização de procedimentos operacionais padrão (POP)
que apresentam a descrição detalhada de cada a�vidade quem, onde, e quando fazer. O POP necessita de divulgação e capacitação dos profissionais que
desempenham a a�vidade.

FIGURA 1- Fluxograma de limpeza de super�cies com matéria orgânica
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Fonte: Anvisa, 2010

3.3.5. PROCESSAMENTO DE ARTIGOS

O processamento de ar�gos é complexo e tem como obje�vo oferecer um material livre de riscos a infecções e eventos adversos associados ao seu uso e aos
resíduos dos produtos u�lizados. Os procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização devem ser cuidadosamente realizados e requerem locais e técnicas
adequadas, tecnologia e equipe capacitada.

3.3.6. Pré-limpeza
Durante ou logo após o  uso dos ar�gos processáveis,  é necessária a  remoção de  sujidades  visíveis  presentes.  Essa  a�vidade começa  ainda na  sala  de
procedimentos por meio da limpeza e umidificação das super�cies dos ar�gos.

3.3.7. Limpeza
É a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas aderidas às super�cies internas e externas dos ar�gos, por meio de ação mecânica ou automa�zada,
reduzindo ao máximo a carga microbiana. É uma a�vidade prévia à desinfecção ou esterilização e requer a u�lização de escovas, detergentes registrados na
Anvisa e água sob pressão. Ao término do procedimento, o material deve ser umedecido e encaminhado ao setor de limpeza em caixas fechadas. A limpeza
manual u�liza água, detergente neutro e fricção nas partes internas e externas do ar�go, seguidas por enxágue. Para os produtos que apresentam grande
sujidade é importante a imersão do produto no detergente enzimá�co, seguindo as recomendações do fabricante e da legislação. Especial atenção deve ser
dada à limpeza das ar�culações e lumens que necessitam de água sob pressão.
Recomenda-se  uso  de  acessórios  de  limpeza,  escovas  longas  para  lúmen e  esponjas  adequadas.  Os  acessórios  devem ser  man�dos  limpos  e  secos  e
acondicionados em local apropriado, sendo subs�tuídos quando necessário.

3.3.8. Enxágue
Serve para remover detritos e sujidades dos produtos e resíduos dos detergentes. Deve ser realizada com água tratada abundante e de boa qualidade, pois
existe relação direta desta com a durabilidade do instrumental e eventos adversos, inclusive infecciosos. Recomenda-se que o úl�mo enxágue seja realizado
com água livre de metais pesados. Os ar�gos com lúmen devem sofrer enxágue com bicos de água sob pressão. Após enxague, os materiais devem ser
inspecionados e posteriormente encaminhados para secagem.

3.3.9. Secagem
Todo o instrumental deve passar por rigorosa secagem, para evitar a interferência posterior de umidade e diminuir a possibilidade de manchas, corrosão e não
favorecer o crescimento microbiano. Podem ser u�lizados panos, exclusivos para esta finalidade, claros limpos, secos e que não liberem fibras. Jatos de ar
comprimido medicinal  estão  indicados para materiais  delicados e  com lúmen.  Para  prevenir  a  nova  contaminação do material  é  importante  a  limpeza
ambiental e o uso das luvas de látex não estéreis e sem talco pelos profissionais.

3.3.10. Inspeção visual
Esta etapa visa avaliar a eficácia do processo de limpeza, as condições do ar�go e sua necessidade de reposição. Deve ser feita em uma sala que tenha boa
iluminação e sobre mesa lisa, limpa e desinfetada. É uma etapa obrigatória para todos os produtos e realizada por equipe treinada, durante a secagem e
preparo. Nas áreas de ranhuras, encaixes, ar�culações é indicado u�lizar lentes intensificadoras de imagem. Independentemente do �po de material, se for
detectado sujidade, é fundamental que o material retorne ao início da etapa de limpeza. Quando for detectada a ocorrência de corrosão na super�cie do
ar�go, recomenda-se a u�lização de removedor de oxidação de instrumental cirúrgico, conforme orientação do fabricante.

3.3.11. Desinfecção
É o processo de eliminação de micro-organismos presentes em produtos para a saúde, sem poder letal  para esporos. Pode ser classificada, conforme o
espectro de ação em alto, intermediário ou baixo nível. Os produtos para saúde recebem a classificação, de acordo com o risco
associado a seu uso, em ar�gos crí�cos, semicrí�cos e não-crí�cos. Os classificados como semicrí�cos devem ser subme�dos no mínimo, ao processo de
desinfecção de alto nível, após a limpeza. Quando esses produtos são u�lizados na assistência ven�latória, anestesia e inaloterapia devem ser subme�dos à
limpeza e no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes em conformidade com a norma�zação sanitária, ou por processo �sico de
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termodesinfecção, antes da u�lização em outro paciente. O processamento por soluções químicas deve conter os passos de desmontagem do ar�go, imersão
total  no  produto,  monitoramento da concentração e  o  tempo de imersão,  iden�ficação dos recipientes,  enxague em água  estéril,  secagem e  posterior
embalagem adequada.

4. RELAÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PARA O FUNCIONÁRIO PELA CONTRATADA

4.1. Deverão ser fornecidos os seguintes uniformes e materiais para a realização do serviço:

ITEM QUANT UNIDADEPRODUTOS ENTREGA MATERIAL

1 1 Par

LUVA PARA LIMPEZA CONFECCIONADA EM BORRACHA   DE   LÁTEX  
NATURAL,  TAMANHO

PEQUENO/MÉDIO; cano longo, de 20cm; com forro e     antiderrapante;           
complemento:     multiuso, resistentes e anatômicas (forro 100% algodão); na
embalagem devera constar a data de validade.

Semestral

2 1 Par
BOTA DE BORRACHA BRANCA vulcanizada, cano longo, com solado
antiderrapante.

ANUAL

3 1 Unidade
ÓCULOS  DE  PROTEÇÃO   TRANSPARENTE   em policarbonato, com
fechamento lateral modelos que se adaptam a todos os tipos de rosto. ANUAL

4 1 Unidade

MÁSCARA COM FELTRO: respirador purificador de ar peça semi-facial filtrante
para partículas, PFF2 com formato dobrável.

MENSAL

5 2 Unidade

CAVALETES/PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PISO

ESCORREGADIO para evitar acidentes durante a realização dos serviços. ANUAL

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VIDA ÚTIL (MESES)
QUANTIDADE NO      ATO 
DA CONTRATAÇÃO

1

CALÇA COMPRIDA DE TERBRIM DE EXCELENTE QUALIDADE com bolsos nas
laterais e dois bolsos na parte de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e à tração e de
grande durabilidade. Confeccionada com elástico atrás da cintura. Modelagem reta para
oferecer conforto a  trabalhador.

06 02

2

JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO FABRICADA EM TRACTEL de ótima
qualidade, ótimo acabamento sanfonado nos punhos e barra, forrada com tecido de algodão,
fechamento com zíper, bolso interno e externo, sendo o último com o modelo, tipo faca nas
laterais. No lado esquerdo superior na altura do peito deve ser grafado o nome da empresa
em letra cursiva.

12 01

3

CAMISA DE MALHA DE EXCELENTE QUALIDADE, TIPO POLO, EM
POLIVISCOSE composto por 67% de poliéster e 33% de viscose, com BOLSO, no lado
esquerdo com o nome da empresa bordado e nas costas com o nome da empresa serigrafada
com a expressão: SERVIÇO DE LIMPEZA.

03 03

4
BOTINA DE COURO, COR PRETA com cadarço e cano ¾ antiderrapante, que não
prejudique o desempenho das atividades.

12 01 (par)

5 MEIA ¾ COR BRANCA EM ALGODÃO 04 03 (pares)

6 CRACHÁ de Identificação. 06 01

7
BOTA DE BORRACHA BRANCA anti derrapante para áreas molhadas, que não
prejudique o desempenho das atividades.

12 01 (par)
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8 ESCADA DE 08 DEGRAUS de alumínio, com anti derrapante com alça de apoio. 01

9 Placas sinalizadoras de segurança para todos os tipos de serviço descrito neste edital. 02

4.2. A empresa CONTRATADA deverá apresentar amostra do uniforme NO PRAZO  MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO
CONTRATO.

4.3. A CONTRATADA deverá fornecer ao funcionário a cada seis meses uma peça descrita nos itens 1, 3, 5 e 6 do quadro acima;

4.4. A renovação do fornecimento para os itens 2, 4 e 7 poderá ocorrer fora do prazo previsto neste Anexo, mediante avaliação e comprovação pelo
Gestor do Contrato da real necessidade e fatores que provocaram os desgastes/danos das peças.

4.5. Caso não seja possível encontrar no comércio local produto da marca/referência constante nas tabelas, a critério do gestor do contrato, os
produtos poderão ser subs�tuídos por outras marcas/referências equivalente, aprovadas pelo gestor.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e manutenção predial, visa, principalmente, dotar o
Nais do 7º BPM de profissionais capacitados para o desenvolvimento de a�vidades imprescindíveis, uma vez que os servidores públicos em exercício não
ocupam cargos que tenham como atribuição inerente a realização de uma ou mais a�vidades descritas neste Anexo. Observa-se ainda que, as a�vidades a
serem executadas não configuram missão ins�tucional da PMMG, sendo tão somente a�vidades materiais acessórias, complementares ou instrumentais as
a�vidades que se mostram essenciais ao cumprimento da missão ins�tucional das unidades.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

No mínimo, dois atestado comprobatório da capacidade técnica da Licitante para fornecimento de itens ofertados neste Termo de Referência.

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1. Junto a proposta comercial, o vencedor provisório deverá encaminhar uma planilha de custos em formato editável, contendo o valor unitário de
todos os ítens (material e serviço).

7.2. Quanto ao serviço prestado, a CPARM do 7º BPM aceitará os serviços depois de emi�da a nota fiscal eletrônica ou recibo devendo constar no
campo “dados adicionais”: Nº. da nota empenho, código da unidade executora e dados bancários. O serviço prestado deve atender as especificações técnicas
previstas neste Termo de Referência

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

8.1. Os serviços deverão ser iniciados em, no máximo, 10 (dez) dias corridos, contados a par�r da data de assinatura do contrato e executados
conforme memorial.

8.2. Os materiais de higiene e limpeza deverão ser entregues até o 5º dia ú�l de cada mês com comprovante de aquisição, podendo ser reduzidos
conforme a necessidade. No entanto, o pagamento mensal será conforme a entrega comprovada.

8.3. Os equipamentos cedidos pela contratada deverão ser fornecidos tão logo o serviço seja iniciado.

9. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da
data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

10. DO CONTRATO:

10.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.

10.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por idên�co período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de termos adi�vos,
conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.

10.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo
de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF 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.

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

11.1. Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do ar�go 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

11.1.1. Será designado o servidor: Alexandre Ferreira Knischewski, ASPM, nº 164.812-0, auxiliar da competência SADM/Almoxarifado do 7º BPM ou
outro servidor que vier a subs�tuí-lo na função no período da execução do contrato, com a função de gestor de contrato.

11.1.2. A fiscalização do contrato será exercida pelo Chefe da Seção Administra�va do 7º BPM, 1º Tenente PM Marcos Luciano Costa, nº. 125.119-8 ou
outro servidor que vier a subs�tuí-lo na função no período da execução do contrato.

11.2.  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.

11.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções
ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal
definido pela lei civil.

11.4. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

11.5. As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  Fiscal  do  Contrato  serão  encaminhadas  à  autoridade  competente  da
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CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

11.5.1. Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do contrato.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pelo PARO 2020:

UO FUN SUBF PRG ID P/A C/A
Natureza da despesa

ITEM IPG F IPU
C GD M ED

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 10 1

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 24 1

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 45 1

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 37 01 1 60 1

1251 06 181 034 4214 0001 3 3 90 37 01 0 10 1

1251 10 302 037 2022 0001 3 3 90 37 01 0 49 2

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 37 01 0 49 2

1251 12 361 036 2020 0001 3 3 90 37 01 0 10 1

13. DAS GARANTIAS:

13.1. Garan�a do produto/serviço: fabricante, garan�a legal ou garan�a convencional

13.1.1.  Garan�a legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - serviços não-duráveis) ;(90 dias - serviços duráveis) a par�r
da data de recebimento do produto,sem prejuízo de outra garan�a complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

14. DA VISITA TÉCNICA

14.1. Aos interessados é FACULTATIVA a visita técnica para conhecer os complexos das unidades para prestação dos serviços, dirimir dúvidas, e ou
outras informações que se fizerem necessárias para apresentação da proposta.

14.2. O fornecedor que desejar  realizar  a  visita  técnica deverá agendar com antecedência de dois  dias  úteis,  pelo telefone 37 3521-9730 e 37
3521-9734 ou pelo email 7bpm-almox@pmmg.mg.gov.br.

14.3. A visita técnica será realizada para os interessados de segunda à sexta feira, de 08h30 às 12h00 e de 13h00 às 17h00, exceto às quartas feiras,
que será de 08h30 às 13h00.

14.4. O interessado que não realizar a visita técnica assume o ônus da impossibilidade de alegação posterior de desconhecimento das condições locais
e demais aspectos técnicos da execução do objeto.

15.       DA SUBCONTRATAÇÃO:

15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Edital, exceto, quanto às dede�zação e desra�zação.

16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

16.1. Cons�tuem obrigações das partes:

16.1.1. DO CONTRATANTE

I - fiscalizar  e avaliar a  execução do contrato,  através de agente previamente designado, podendo, para tanto,  vistoriar,  solicitar  a
emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA;

II - proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos
locais onde os serviços serão executados;

III - 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-lhe aplicadas as  sanções legais  e contratuais
previstas;

IV - promover o recebimento provisório e o defini�vo no prazo fixado;

V - efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato.

16.1.2. DA CONTRATADA

I - mobilizar e disponibilizar todos os recursos necessários à prestação dos serviços;

II - prestar os serviços que compõem o objeto deste contrato, nas condições estabelecidas pelo Anexo I do Edital;

III - cumprir as ordens de serviço emi�das pelo CONTRATANTE;

IV - cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços;

V - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução dos serviços;

VI - responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços;
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VII - iniciar os serviços no prazo fixado pelo CONTRATANTE, em exato cumprimento às especificações doste Anexo;

VIII - observar os horários determinados pelo CONTRATANTE;

IX - fornecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE no prazo determinado;

X - disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos (telefone, endereço, e-mail, rádio, etc.) dos responsáveis pela execução dos serviços;

XI - manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;

XII - manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
exigidas na licitação;

XIII - arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade come�das
por seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;

XIV - responsabilizar-se, civil  e criminalmente,  por quaisquer danos ou prejuízos causados por ação ou omissão de seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;

XV - promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias para reparar os danos e
prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que possam surgir em decorrência
do evento danoso;

XVI - exercer  a  fiscalização  necessária  ao  perfeito  cumprimento  do  contrato,  independentemente  da  fiscalização  exercida  pelo
CONTRATANTE;

XVII - manter  um  arquivo  organizado  com  todos  os  documentos  relacionados  a  este  contrato,  tais  como  ordens  e  recomendações
expedidas pelo CONTRATANTE, registros de manutenção e de fatos relevantes;

XVIII - a CONTRATADA não poderá jus�ficar o descumprimento de qualquer obrigação por inadequação de seu planejamento ou por falta de
recursos;

XIX - responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que
se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação
oriunda  da  eventual  inobservância  das  citadas  normas,  aí  incluídos  acidentes  de  trabalho,  ainda  que  ocorridos  nas  dependências  do
CONTRATANTE. Caso esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se
a ressarci-la do respec�vo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e honorários de advogado arbitrados na
referida condenação;

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. 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, ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.1.1. advertência por escrito;

17.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor es�mado do(s) lote(s) dos quais o licitante tenha par�cipado e come�do a infração;

17.1.3. Suspensão do direito de par�cipar 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 Federal nº 10.520, de 17 de julho 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 cumula�vamente às demais sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5.

17.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada
administra�va e/ou judicialmente.

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo 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.

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

17.6. A aplicação de sanções administra�vas 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 administra�vo sancionatório.

17.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

17.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar 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 par�cipação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

17.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

17.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada 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 administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser  reme�das à Controladoria-Geral  do Estado, com despacho
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fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

Quartel em Bom Despacho/MG, 17 de julho de 2020.

MARCOS LUCIANO COSTA, 1º TENENTE PM

CHEFE DA SADM DO 7ª RPM

Documento assinado eletronicamente por Marcos Luciano Costa, 1º Tenente, em 10/07/2020, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público (a), em 15/07/2020, às 10:50, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16137630 e o código CRC 20331A9D.

Referência: Processo nº 1250.01.0003984/2020-52 SEI nº 16137630
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº Anexo VI - Edital de Licitação - nº. 1259975 20/20/PMMG/7RPM/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0003984/2020-52

ANEXO VI - PERCENTUAIS MÁXIMOS AUTORIZADOS PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  E TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

Os contratos a serem celebrados terão o limite máximo de encargos sociais e trabalhistas estabelecidos na

planilha abaixo, não sendo permi�da a contratação cujo índice for superior ao previsto na planilha.
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Considerando a Deliberação n 03; de 15/05/2020, do Comitê de Orçamento e Finanças Cofin, fica

estabelecido o limite máximo de 7% (sete por cento) para a taxa de administração contratual.

STANLEY ARAÚJO PENA, CAPITÃO PM

CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS - SÉTIMA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR

SEI/GOVMG - 16996046 - Anexo https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

2 of 3 15/07/2020 11:03



GLAUBER VINÍCIUS ALVES DE OLIVEIRA, ASSESSOR JURÍDICO DA 7ª RPM/PMMG

OAB/MG 117.194

Documento assinado eletronicamente por Stanley Araujo Pena, Capitão, em 13/07/2020, às

12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº

47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a)
Público (a), em 15/07/2020, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no

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

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h1p://sei.mg.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador 16996046 e o código CRC 9B56E31F.

Referência: Processo nº 1250.01.0003984/2020-52 SEI nº 16996046
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