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CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - CTT 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
 

Modalidade: PREGÃO Nº 1451361 04/2013 

Protocolo Seção de Licitações CTT: 28/2013 

Tipo: ELETRÔNICO 

Objeto: Aquisição/instalação de carroceria metálica e a aquisição/instalação de uma cesta 

aérea isolada e mecanismos hidráulicos de controle de elevação, os quais serão instalados 

em caminhão da marca Volkswagen, tipo ¾, modelo 8.160 DRC. 

 
 
 

RECIBO 
 

A Empresa ___________________________________________________________ retirou 
este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 
________________________________________________________ ou pelo fax: 
_________________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 
 
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CPL – CTT 
PELO FAX: 031(XX) 2123-1010 OU PELO E-MAIL:  

ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br, 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS 
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PREGÃO Nº 1451361 04/2013 – TIPO ELETRÔNICO  

 

1 – PREÂMBULO 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Defesa Social em 
parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais, conforme Resolução Conjunta Nº 178, de 21 de 
Janeiro de 2013, realizará a licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, em sessão 
pública, através do “site” www.compras.mg.gov.br, para a aquisição/instalação de carroceria 
metálica e a aquisição/instalação de uma cesta aérea isolada e mecanismos hidráulicos de 
controle de elevação, os quais serão instalados em caminhão da marca Volkswagen, tipo ¾, 
modelo 8.160 DRC, conforme descrição constante no objeto deste Edital. 

O pregão será realizado pelos seguintes militares: 1º Ten PM Antônio Marcos Rodrigues  
Xavier, como Pregoeira, e 1º Sgt Anderson Ribeiro Silva, 2º Sgt QPE Givanildo Fernando de 
Souza, Sd QPE tiago Augusto Ribeiro, como integrantes da equipe de apoio, designados pelo 
Ten Cel PM Chefe do CTT, pelos BI nº 06 de 08/02/13 e nº 13 de 16/05/2013. O certame será 
regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar  Federal 123 de 
14 de dezembro de 2006, Lei Federal 12.440, de 07/07/2011, pela Lei Estadual no 14.167, de  
10/01/2002, Decreto 43.080, de 13 de dezembro de 2002, Lei Estadual no 13.994, de 
18/09/2001, Decreto Estadual 44.630, de  03/10/2007, Decreto Estadual nº 44.786, de  
18/04/2008, Decreto Estadual nº 45.018, de 20/01/2009, Decreto Estadual nº 45.749 de 05 de 
outubro de 2011, Decreto Estadual nº 45.902, de 27/01/2012, subsidiariamente pela Lei Federal 
no 8.666, de 21/06/1993, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo  
presente Edital. 

 

DATA: 30 / 09 / 2013 

SITE: www.compras.mg.gov.br 

ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO:  

INÍCIO dia 30/ 09 / 2013, às 09h00min. 

 

Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de 
Brasília. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo 
se houver comunicação em contrário por parte do Pregoeiro. 

 

2 – OBJETO 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a aquisição/instalação de carroceria metálica e a 
aquisição/instalação de uma cesta aérea isolada e mecanismos hidráulicos de controle de 
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elevação, os quais serão instalados em caminhão da marca Volkswagen, tipo ¾, modelo 8.160 
DRC, conforme descrições e especificações detalhadas constantes do Anexo I deste Edital e 
condições previstas neste instrumento convocatório. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar da presente licitação Pessoas Jurídicas legalmente autorizadas que 
militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, desde que previamente credenciados no 
módulo Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de 
Materiais e Serviços, SIAD, no Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do 
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

3.2 – Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação 
judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, empresas 
estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, ou punido com suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 

3.3 – O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

3.4 – A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os fornecedores deverão credenciar pelo menos um 
representante pelo site www.compras.mg.gov.br, opção “FORNECEDORES”, conforme 
instruções nele contidas, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do 
pregão eletrônico. 

4.1.1 – A aprovação do credenciamento do representante do fornecedor pelo CAGEF implica 
na liberação do login e senha de acesso para participação no(s) pregão(ões) eletrônico(s) 
realizados no site de compras do Estado de Minas Gerais – www.compras.mg.gov.br. 

4.1.2 – As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pela Central 
de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 155 (para Capital ou cidades do 
interior de Minas Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras localidades e celular). 

4.2 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao coordenador do 
sistema ou à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, coordenadora do sistema 
eletrônico, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 

4.3 – O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 
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técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação 
das sanções previstas na cláusula 12 do presente edital. 

4.4 – O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e pela 
Resolução SEPLAG nº. 64/2007, contemplados nas cláusulas 6.3, deverão comprovar a 
condição de pequena empresa, quando do seu credenciamento no CAGEF, com a apresentação: 

4.4.1 – se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, do original ou de cópia 
autenticada do ato de enquadramento arquivado ou da certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial da sede da pequena empresa; 

4.4.2 – se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia autenticada do 
ato de enquadramento arquivado ou da Certidão de Breve Relato ou equivalente da sede da 
pequena empresa. 

 

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

5.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, na 
opção “FORNECEDOR”, até o dia 30 / 09 / 2013, às 08h55min, após o preenchimento do 
formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem 
pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta 
comercial previstas no Edital e seus anexos. 

5.1.1 - O sistema possuirá campo próprio para que a pequena empresa declare que apresenta 
restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal, declarando que 
atende às demais exigências da habilitação, e se compromete a adotar todas as medidas 
necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar promover sua regularização 
fiscal, caso venha a formular o lance vencedor. 

5.2 - Todas as condições estabelecidas para o lote único, conforme Anexo I, serão tacitamente 
aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.  

5.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para a 
sua abertura. 

5.4 - O prazo para execução dos serviços do objeto desta licitação será conforme de 60 dias, 
contados a partir da data de assinatura do contrato ou após o recebimento da Nota de Empenho. 

5.5 – Prazo de garantia deverão ser de no mínimo 02 (dois) anos contados da data da aceitação 
final da execução completa dos serviços. 

5.6 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do lote objeto 
desta licitação. 

5.7 – Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até 
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto 
da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da Licitante vencedora. 
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5.8 – Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente Nacional, em 
algarismos com duas casas decimais. 

5.8.1 – O fornecedor mineiro deverá informar em suas propostas comerciais as informações 
relativas ao preço do produto e ao preço resultante da dedução do ICMS.  

5.8.2 – Os valores a serem lançados no Portal de compras serão com o ICMS, a partir dos 
quais serão realizados a classificação, etapa de lances e o julgamento dos preços.  

5.8.3 – O disposto nos subitens 5.8.1 e 5.8.2 não se aplicam aos contribuintes mineiros 
enquadrados como pequenas empresas optantes pelo regime do Simples Nacional e para 
contratação de serviços. 

5.8.3.1 – As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar 
em suas propostas os valores com ICMS. 

5.8.3.2 – As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas 
propostas conforme o disposto nos itens 5.8.1 a 5.8.2. 

5.8.3.3 – As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão anexar em 
suas propostas comerciais à ficha de inscrição Estadual na qual conste a opção. 

5.8.4 – O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os 
documentos de habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais 
ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da 
dedução do ICMS, o preço normal de mercado dos produtos ou serviços. 

 

6 – DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1 – Após a abertura das propostas, no horário previsto neste Edital, o Pregoeiro iniciará a 
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

 

6.2 – Dos Lances 

6.2.1 – Após a análise das propostas, o pregoeiro fará a divulgação através do sistema 
eletrônico e convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, 
observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos. 

6.2.1.1 O pregoeiro, em qualquer momento, na fase de lances, poderá definir o percentual ou 
valor mínimo de diferença entre os lances e o tempo máximo para sua formulação. 

6.2.2 – Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as 
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado 
apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor.  

6.2.3 – Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 

6.2.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
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6.2.5 – Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica 
apresentada para efeito da classificação final. 

6.2.6 – O Centro de Tecnologia em Telecomunicações (CTT) não responderá pela desconexão 
de qualquer licitante com o sistema eletrônico e sua ocorrência não prejudicará a conclusão 
válida da sessão do pregão. 

6.2.7 – No caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para recebimento dos lances, retomando o 
pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.2.7.1 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes de 
nova data, se for o caso, e de horário para sua continuidade, no endereço eletrônico utilizado 
para realização da sessão. 

 

6.3 – Do Julgamento 

6.3.1 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR LOTE. 

6.3.2 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

6.3.2.1 – Caso não se realize lance eletrônico será verificada a conformidade entre a proposta 
de menor preço e o valor estimado da contratação. 

6.3.2.2 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, em que seus proponentes não 
tiverem ofertado lance, será realizado, obrigatoriamente, sorteio aleatório pelo próprio sistema. 

6.3.2.3 – Alternativamente ao disposto no item 6.3.2.2, caso o sistema eletrônico não disponha 
de funcionalidade para sorteio, os proponentes cujas propostas foram objeto de empate serão 
convocados por meio do canal eletrônico da licitação para que seja realizado o sorteio 
presencial, em local a ser definido pelo pregoeiro. 

6.3.2.4 – Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

6.3.3 – A Polícia Militar de Minas Gerais poderá exigir do vencedor provisório do certame, 
amostra do produto ofertado, por intermédio de aviso no chat do sistema durante a sessão do 
pregão. 

6.3.3.1 – A amostra, quando exigida, deverá ser entregue em momento oportuno, a ser definido 
pelo Pregoeiro, mediante aviso no chat do Sistema durante a sessão do pregão. 

6.3.4 – Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor 
da melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, podendo 
esta comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação e da proposta atualizada 
com os valores obtidos no Pregão, via fax (31) 2123–1010, no prazo máximo de 30 (trinta) 
minutos, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 
2 (dois) dias úteis, para o seguinte endereço: PMMG/ Diretoria de Tecnologia e 
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Sistemas/Centro de Tecnologia em Telecomunicações, na Avenida Amazonas, nº 6.455, Bairro 
Gameleira – BH/MG, CEP 30510-900.  

6.3.5 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor. 

6.3.6 – Se a proposta ou lance de menor valor 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, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para 
o qual apresentou proposta. 

6.3.7 – Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até 
o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à contratação, 
observadas as seguintes regras: 

6.3.7.1 – o pregoeiro convocará através do chat a pequena empresa detentora da proposta de 
menor valor 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. 

6.3.7.2 – Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

6.3.7.3 – Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias da 
pequena empresa obedecerá ao procedimento previsto no item 6.3.4. 

6.3.7.3.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo previsto no item 7.2.7.1, para a devida e necessária regularização. 

6.3.7.3.2 – Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa regularizar 
sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote 
específico e registrar no chat que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer 
no dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de 
pregão do lote em referência. 

6.3.7.4 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a pequena empresa será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

6.3.7.5 – Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências 
de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na 
situação de empate prevista no subitem 6.3.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 

6.3.7.6 – Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 
apresentação de nova proposta de preço ou não sejam atendidas as exigências documentais de 
habilitação, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante originalmente declarado 
vencedor. 

6.3.7.7 – O disposto neste item (6.3.7) somente se aplicará quando a melhor oferta válida não 
tiver sido apresentada por pequena empresa. 
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6.4 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro poderá negociar para que 
seja obtido um melhor preço. 

6.5 – Ao término da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta 
no site www.compras.mg.gov.br.  

 

7 – HABILITAÇÃO 

7.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 

7.1.1 – Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.2 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou 
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades 
empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de 
eleição ou designação de seus administradores; 

7.1.3 – Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

7.1.4 – Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ; 

7.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

7.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal sede do 
licitante; 

7.2.4 – Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 

7.2.5 – Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS, ou 
prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio. 

7.2.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – 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. 

7.2.7 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da 
regularidade fiscal. 
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7.2.7.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena 
empresa, assegurar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a pequena empresa for declarada vencedora do certame, para a devida e 
necessária regularização. 

7.2.7.2 – A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação 
das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

7.2.7.3 – O prazo previsto no item 7.2.7.1, poderá ser prorrogado por igual período, se 
requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração. 

7.2.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do 
direito à contratação. 

 

7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.3.1 – Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
cartório distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a 
no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo 
com o inciso II do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os ditames da Lei Federal nº 
11.101/05. 

 

7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no 
mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 
presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do material, do atendimento, 
cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento. 

 

7.5 – DECLARAÇÕES 

7.5.1 – Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com 
o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual; e 
declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos realizando qualquer trabalho, conforme 
determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93 (com redação dada pela Lei 
Federal nº. 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. As 
declarações deverão ser parte integrante dos documentos exigidos nesta Cláusula, apresentados 
para fins de habilitação e serão conforme modelos a seguir: 
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DECLARAÇÃO 

A empresa..................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Data e local_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

DECLARAÇÃO 

A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas 
da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por 
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, na forma da lei. 
Data e local 
_____________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 

7.5.2 – Declaração de Enquadramento de Empresa como Micro e/ou Pequeno Porte (EPP) 
expedida pela Junta Comercial.  

 

7.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.6.1 – O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC) 
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – 
SEPLAG poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante como substituto de 
documento exigido para este certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade 
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal documento 
não poderá ser utilizado como substituto devendo ser apresentado o documento exigido para 
este certame com a validade em vigor. 

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

7.6.2 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples 
acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua 
equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em 
publicação feita em veículo de imprensa apropriado. 

7.6.2.1 – Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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7.6.2.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

7.6.3 – O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a 
inabilitação do licitante vencedor. 

 

8 – DOS RECURSOS 

8.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a 
intenção de recorrer, no prazo de até 10 (dez) minutos, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, em campo próprio, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.1.1 – 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 contra-razões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, em formulários próprios. 

8.1.2 A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, será efetuada 
mediante protocolo, à Secretaria do CTT, localizada à Avenida Amazonas, 6.455, Bairro 
Gameleira. 

8.1.3 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por FAX ou e-mail. 

8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito 
de interposição recurso. 

8.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
encerramento do prazo de contra-razões. 

8.4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

8.5 – O resultado do recurso será divulgado nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

9 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e formalizará a 
contratação, no prazo previsto no Item 10.2 deste Edital.  
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9.3 – A adjudicação e Homologação, para o Fornecedor mineiro, não optante pelo 
Simples, será realizada pelo preço sem ICMS, para isso o licitante detentor da melhor 
oferta de preços, após ser habilitado, deverá adequar os valores da proposta comercial, 
discriminando os preços com o ICMS e os preços resultantes de sua dedução (sem ICMS), 
conforme dispõe o artigo 6º, item 136, da parte I, do anexo, do Decreto 43080, de 13 de 
dezembro de 2002 e suas alterações posteriores. 

 

10 – CONTRATO 

10.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver 
apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo III. 

10.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o contrato, bem como mantê-las durante toda a sua execução. 

10.1.2 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, 
ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, já ultrapassada a fase da aplicação, nesta hipótese, do 
disposto no art. 5º do Decreto Estadual n° 44.630/07. 

10.1.3 – Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, o licitante deverá 
manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade 
de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 9º, incisos XIV e XV 
da Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002. 

10.2 – O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 
assinar o contrato e demais termos aditivos, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar o recebimento da comunicação, através de FAX ou Correio Eletrônico.  

10.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

11 - PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTT, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento definitivo 
dos bens e aceite pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais 
(CPARM), através do banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em sua proposta 
ou na Nota Fiscal. 

11.1.1 - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, a 
CONTRATADA terá direito à multa moratória no valor de 2% sobre o valor em atraso, mais 
juros de mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento, contados até a data 
do efetivo pagamento, calculado sobre o valor em atraso. 
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11.2 – A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias, neste 
exercício financeiro, a saber: 1451.6.122.7.2034.1.44.90.52.4.1.25.1, 
1451.6.122.7.2034.1.44.90.52.17.1.25.1. Número do convênio 9001864, ano 2013. 

 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso 
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no 
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, a saber: 

12.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

12.1.2 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos 
seguintes percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias; 

12.1.3 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios 
ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, 
ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

12.1.4 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 
nos termos e prazos do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual 
nº 45.902/12; 

12.1.5 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior; 

12.2 – O valor da multa aplicada, nos temos dos itens 12.1.2 e 12.1.3, será retido dos 
pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago 
pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis; 

12.3 – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 

12.4 – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12. 
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12.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 

12.6 – Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes 
contratantes; 

12.7 – Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para 
pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que 
a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada. 

12.8 – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito 
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução 
das obrigações assumidas. 

12.9 – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de 
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo 
administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas 
situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12; 

12.10 – As sanções relacionadas nos itens 12.1.4 e 12.1.5 também poderão ser aplicadas àquele 
que: 

a) deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

b) apresentar declaração ou documentação falsa; 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal. 

 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

13.2 – Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contados na forma do parágrafo 
único do art. 10, do Decreto 44.786 de 18 de abril de 2008, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.  

13.2.1 – Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, a 
PMMG/CTT, até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, endereçados à Seção de 
Licitação do CTT, localizada à Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, CEP: 30.510.000. 
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A consulta poderá ser endereçada também para o e-mail ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br 
ou ainda encaminhada por FAX, para o número (31) 2123-1010, no mesmo prazo. 

13.2.2 – Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone, FAX e e-mail). 

13.2.3 – Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante 
correspondências enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail.  

13.2.4 – Para impugnação deverá fazer protocolo da peça original junto à Secretaria da 
PMMG/CTT, observando os prazos prescritos no item 13.2. 

13.3 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar as decisões.  

13.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

13.5 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto 
no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.  

13.6 – É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste 
pregão. 

13.7 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, 
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado. 

13.8 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

13.9 – Caberá a empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

13.10 – Para fins de controle e informações, as empresas que retirarem o Edital pela Internet, 
no sitio www.compras.mg.gov.br, deverão enviar o recibo deste certame para o seguinte e-mail: 
ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br. 

13.11 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 08h30min as 12h00min e de 13h00min 
as 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto às quartas-feiras que é no horário de 08h30min 
as 13h00min, pelo telefone (31) 2123-1018. 
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13.12 – Fazem parte integrante deste Edital: 

13.12.1 – Normas da Licitação; 

13.12.2 – Anexo I – Termo de Referência – Especificação técnica da carroceria metálica 
e da cesta aérea isolada e mecanismos hidráulicos de controle de elevação. 

13.12.3 – Anexo II – Modelo de Proposta após a Adjudicação; 

13.12.4 – Anexo III - Minuta de Contrato. 

 
 

Belo Horizonte/MG, ___ de __________________ de 2013. 
 
 

Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 
Ordenador de Despesas 

Kenia Lúcia do Amaral 
Assessora Jurídica da DTS 

OAB/MG 60.734 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
Chefe da Seção de Licitação 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CARROCERIA METÁLICA E DA CESTA 
AÉREA ISOLADA E MECANISMOS HIDRÁULICOS DE CONTROLE DE 

ELEVAÇÃO 
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1. OBJETIVO 

Esta especificação visa contratação de serviços de confecção de uma carroceria metálica 

e a aquisição/instalação de uma cesta aérea isolada e mecanismos hidráulicos de controle de 

elevação, nas condições mínimas exigíveis, para aceitação e/ou recebimento, pela Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito das Unidades do complexo logístico da 

PMMG, para especificação, aceitação e/ou recebimento dos serviços de confecção de uma 

carroceria metálica e aquisição/instalação de uma cesta aérea isolada e mecanismos hidráulico 

de controle de elevação, utilizada na Instituição. 

 

3. RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da Subseção de Normalização Técnica da 

DAL. 

 

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

NBR 5426 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – 

procedimentos. 

 

5. DOCUMENTOS NORMATIVOS REFERÊNCIADOS 

NBR 5425 – Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de 

qualidade; 

NBR 5427 – Guia para utilização da norma  NBR 5426; 

ANSI-SIA.A 92.2 - Americam National Standard for vehicle mounted elevating an 

rotating aerial devices; 

NBR-14631 - Cestas Aéreas Isoladas; 

ASTM D877 - Óleo Hidráulico; 

SAE J 517 - Mangueiras e conexões. 
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6. SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL – Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia 

NBR – Norma Brasileira Registrada 

PMMG – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

Serviço de confecção/instalação de carroceria metálica e aquisição/instalação de uma 

cesta aérea isolada e mecanismos hidráulicos de controle de elevação, nas condições mínimas 

exigíveis. 

 

8. CESTA AÉREA DESCRIÇÃO 

8.1 Características Construtivas 

8.1.1 Valores Nominais; 

8.1.2 Altura nominal de trabalho: 13,0 m; 

8.1.3 Altura do solo até a base da caçamba, na condição de máxima elevação: 11,5 m; 

8.1.4 Alcance horizontal (alcance lateral) em relação ao centro de giro, em posição de 

trabalho conforme diagrama de alcances do conjunto Cesta Aérea / Caminhão: 5,6 m; 

8.1.5 Altura nominal em relação ao solo na posição de transporte (repouso): 3,80 m (variável 

em função da altura do veículo a ser utilizado); 

8.1.6 Distância mínima da medida de centro a centro das sapatas (estabilizadores), com o 

veículo estabilizado: 2,863 m; 

8.1.7 Peso aproximado da Cesta Aérea (composta da cesta aérea propriamente dita, 

estabilizadores e óleo hidráulico): 1100 kg; 

8.1.8 Capacidade: 01 caçamba que comporta um homem e com capacidade nominal de 136 

kg; 

8.1.9 Giro infinito: 360º - continuo; 

8.1.10 Estabilização através de sapatas (estabilizadores) acionadas hidraulicamente; 
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8.1.11 Elementos estruturais projetados conforme norma ANSI/SIA A 92.2 e NBR-14 

631/2000; 

8.1.12 Ângulo nominal de abertura dos braços: 180º; 

8.1.13 Pressão do Sistema Hidráulico: 165 BAR. 

 

8.2 CONJUNTO ESTRUTURAL 

Os elementos estruturais deverão ser projetados de forma a atender as condições 

previstas na norma ANSI / SIA A92.2 e NBR-15 631/2000. 

8.2.1 Base: Estrutura metálica compatível com os esforços envolvidos, fixada ao chassi do 

veiculo, destinada à sustentação da Cesta Aérea, fabricada em aço estrutural resistente à 

corrosão atmosférica conforme norma ASTM A-588; 

8.2.2 Torre: Estrutura metálica (compatível com os esforços envolvidos), montada sobre a 

base, na qual será instalado o conjunto de braços, com dimensões compatíveis com a 

altura da cabine do caminhão, fabricada em aço estrutural resistente à corrosão 

atmosférica conforme norma ASTM A-588; 

8.2.3 Estabilizadores: mínimo de 01 par de sapatas laterais em estrutura metálica compatível 

com os esforços envolvidos, que possibilitem a estabilização do conjunto Cesta Aérea / 

Caminhão quando em operação, com acionamento hidráulico independente para cada 

sapata (estabilizador); 

8.2.4 Dispositivo de apoio e fixação dos braços: O dispositivo de apoio e fixação dos braços 

(posição de repouso e transporte), adequadamente localizado e revestido com material 

que ajude a amortecer os impactos, sem danificar os braços; 

8.2.5 Braços: Deverão ser constituídos por secções articuláveis em estrutura metálica 

compatível com os esforços envolvidos (fabricados em aço estrutural resistente à corrosão 

atmosférica conforme norma ASTM A-588 ), sendo que o braço superior deverá possuir 

seção isolante fabricada em resina epóxi reforçada por fibras de vidro, para tensões até 46 

kV, classe C, conforme normas NBR 14631/2000 e ANSI/SIA A92.2; 

8.2.6 Articulações: As articulações deverão ser compostas de pinos de dureza superficial e 

resistência mecânica compatíveis com os esforços envolvidos, montados com buchas de 
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bronze que garantam eficiência do deslizamento e dotados de sistema que proporcionem 

lubrificação adequada (pinos graxeiros); 

8.2.7 Sistema de nivelamento automático da caçamba: O sistema de nivelamento automático da 

caçamba deve ser integrado aos movimentos dos braços através de bastões isolantes 

(fabricados em resina epóxi reforçada por fibras de vidro), bastões de aço e correntes de 

aço que confiram ao conjunto resistência mecânica compatível com os esforços a que 

serão submetidos, bem como rigidez dielétrica compatível com a classe do equipamento; 

8.2.8 Caçamba: Deverá ser dotada de 01 (uma) caçamba em forma adequada a comportar 01 

(um) homem em seu interior, com condições de conforto e segurança para 

desenvolvimento dos trabalhos. Fabricada em material de alta resistência mecânica 

(resina poliester reforçada por fibras de vidro) e projetada de forma a facilitar o acesso ao 

operador, sendo dotada de um degrau externo com superfície anti-derrapante; 

8.2.9 Capacidade nominal da caçamba: 136 kg; 

8.2.10 Dimensões aproximadas da caçamba: 610 x 610 x 1070 mm; 

8.2.11 Cuba isolante: A Caçamba deverá receber em seu interior uma cuba isolante, de modo a 

aumentar a sua isolação elétrica. Esta cuba isolante deverá ser fabricada em material de 

alta rigidez dielétrica e resistência mecânica, e suportar uma diferença de potencial, 

conforme norma ANSI/SIA-A92.2; 

8.2.12 Olhal para fixação do cinto de segurança: O equipamento deverá ser dotado de olhal 

destinado à fixação de cinto de segurança, fixado à extremidade do braço superior, junto à 

caçamba e que deverá suportar carregamento de no mínimo 400 kg; 

8.2.13 Capas de proteção: A seção isolada do braço superior, bem como a caçamba, deve ser 

provida de capas de proteção confeccionadas em material impermeável, flexível e 

resistente; 

8.2.14 Sistema hidráulico: Tipo "Mobil", projetado c/ potência hidráulica necessária à atuação 

de todos os componentes conforme exigências operacionais da Cesta Aérea. O sistema 

hidráulico completo deverá ser constituído pelos seguintes componentes: 

8.2.15 Reservatório de óleo hidráulico: O reservatório de óleo tem capacidade volumétrica 

compatível com o equipamento. O reservatório é instalado em local que não obstrua a 

circulação dos operadores e que permita a troca de calor. 
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8.2.16 Deverá ser equipado com: 

• Indicador de nível de óleo, definindo o nível máximo e mínimo; 

• Um registro na linha de sucção de forma a facilitar a troca de óleo; 

• Respiro devidamente protegido contra a entrada de poeira e umidade; 

• Filtro micrométrico instalado na linha de retorno e filtro de tela na linha de sucção; 

• Bujão magnético no dreno; 

• Bocal de enchimento. 

• Janela de inspeção para limpeza do reservatório. 

8.2.17 Óleo Hidráulico: A Cesta Aérea deverá fornecida com óleo hidráulico que atenda a suas 

características hidráulicas e elétricas, no volume necessário à operação plena de todos os 

circuitos do equipamento. 

8.2.18 Tomada de Força-PTO: Tomada de força com eficiência compatível com as exigências 

operacionais da Cesta Aérea e seus acessórios simultaneamente, acoplada à caixa de 

marchas do caminhão e acionada a partir do interior do mesmo.  

8.2.19 Bomba Hidráulica: Bomba hidráulica compatível com as exigências operacionais da 

Cesta Aérea e seus acessórios simultaneamente, acionados através de tomada de força 

acoplada à caixa de marchas do veiculo devendo gerar uma vazão de no mínimo 11,0 

litros/minuto. 

8.2.20 Sistema de Emergência: A Cesta Aérea deverá possuir um sistema de operação de 

emergência, que permita o recolhimento dos braços e a rotação da torre para a posição de 

repouso, com acionamento manual. 

8.2.21 Mangueira, Tubulações e Conexões: Deverão ser dimensionadas para atender às 

necessidades do sistema, conforme norma SAE J 517C. Nos braços superior e inferior 

deverão ser utilizadas mangueiras hidráulicas isolantes compatíveis com a classe de 

tensão de 46 kV. 

8.2.22 Cilindros Hidráulicos: Os cilindros dos braços articulados deverão ser de dupla ação e 

dotados de válvula de segurança, fixados aos pontos de articulação através de pinos e 

buchas com sistema de lubrificação adequado.  

8.2.23 Válvulas de Segurança: Os cilindros do sistema de elevação (cilindro do braço superior 

e inferior) deverão ser protegidos através de válvulas de contrabalanço do tipo "holding".  
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As válvulas "holding" devem permitir, através de acionamento manual com uso de 

ferramenta específica, o recolhimento dos braços, na eventualidade do rompimento de 

uma mangueira ou pane no sistema de acionamento. O sistema de estabilização (cilindros 

das sapatas estabilizadoras) deverão ser protegidos através de válvulas de retenção 

duplamente pilotadas. 

8.2.24 Válvulas de bloqueio: O equipamento deverá dispor de válvulas de bloqueio hidráulico 

que limitem a abertura dos braços a limites de segurança e estabilidade do conjunto, de 

acordo com o diagrama de alcance. 

8.2.25 Circuito Hidráulico para ferramentas: A Cesta Aérea deverá possuir circuitos 

hidráulicos independentes para acionamento de  ferramenta através de engates rápidos, 

montados no braço superior junto à caçamba e próximo à base do equipamento. 

8.2.26 Sistema de Estabilização: Sistema que garanta a estabilidade do conjunto Cesta Aérea 

/Caminhão quando em operação, através de estabilizadores com acionamento hidráulico 

independente para cada cilindro. Cilindros hidráulicos de duplo efeito equipados com 

válvulas de retenção pilotadas. 

8.2.27 Sistema de Giro: Sistema rotativo compatível com as características construtivas da 

Cesta Aérea e com os esforços envolvidos, acionados através de motor hidráulico de alto 

torque e baixa rotação, com giro de 360º continuo (infinito). 

8.2.28 Sistema de Elevação dos Braços: Sistema hidráulico para movimentação dos braços 

inferior e superior que permita o posicionamento da caçamba no plano vertical. Dotado 

de cilindros hidráulicos de duplo efeito equipados com válvulas de contrabalanço do tipo 

"holding". 

8.2.29 Sistema Remoto de Partida, Parada do Motor do Veículo: A Cesta aérea deverá possuir 

sistema que permita a partida, parada remota do motor do veiculo, acionado por 

comandos pneumáticos a partir da caçamba. 

8.2.30 Comandos Hidráulicos: A Cesta Aérea deve possuir painéis de comando de 

acionamento hidráulico, através de alavancas manuais na caçamba e na base/torre, com 

prioridade para os comandos da base. O sistema deve permitir, a qualquer tempo, o 

acionamento do equipamento a partir da caçamba ou da torre, porém, em caso de acidente 

com o eletricista da caçamba, a prioridade do comando passa para a torre pelo simples 
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acionamento deste.  O equipamento deve possuir válvula seletora montada na base do 

equipamento que permite a seleção do circuito hidráulico das sapatas estabilizadoras ou 

da cesta aérea. Estando selecionado o circuito das sapatas estabilizadoras, o comando da 

cesta aérea não deve funcionar (e vice-versa). Os comandos de movimentação da Cesta 

Aérea devem voltar a posição neutra quando soltos pelo operador, sendo que os montados 

junto à caçamba deverão ser dotados de sistema de segurança que impeça o acionamento 

acidental (um destravamento deve preceder ao uso). Os comandos de controle são 

identificados quanto as suas funções e direções. 

8.2.31 Localização dos Comandos hidráulicos: 

8.2.32 Comandos do sistema de estabilização: os comandos de estabilização deverão estar 

localizados em local de fácil acesso possibilitando a operação a partir do solo. 

8.2.33 Comandos do sistema de elevação dos braços: os comandos de movimentação dos 

cilindros dos braços inferior e superior deverão estar localizados na base / torre e junto à 

caçamba; 

8.2.34 Comandos do sistema de giro: os comandos do sistema de giro deverão estar localizados 

na base / torre e junto à caçamba; 

8.2.35 Comando do sistema remoto de partida e parada do motor do veiculo: deverá estar  

localizados junto à caçamba 

8.2.36 Comandos para tomadas hidráulicas de ferramentas: os comandos dos circuitos 

hidráulicos de ferramentas deverão estar localizados junto à caçamba. 

Obs: O comando montado junto à caçamba deverá dispor de proteção fabricada em material 

isolante. 

 

8.3 INSTRUMENTOS INDICADORES E DISPOSITIVOS 

8.3.1 Horímetro: A Cesta Aérea deverá possuir horímetro, instalado na cabine do caminhão, 

para controle de utilização do sistema hidráulico, sendo um para o monitoramento do uso 

do tempo de uso do sistema hidráulico. 

8.3.2 Indicador luminoso: Deverá estar instalado no painel da cabine do caminhão de forma 

que se visualize quando a tomada de força estiver acionada. 
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8.3.3 Preparação e acabamento das superfícies: A Cesta Aérea deverá possuir as superfícies 

externas lisas, isentas de trincas, fendas, fissuras, rebarbas ou quinas vivas. As superfícies 

metálicas de Cesta Aérea serão preparadas com jateamento, pintura de fundo e pintura de 

acabamento na cor branca, a base de esmalte poliuretânico. 

 

9. CARROCERIA METÁLICA 

Construção em chapa de aço de no mínimo 1,6 mm de espessura, disposta ao longo das 

laterais de todo o espaço útil atrás da cabine do veículo, com compartimentos que possibilitem 

o acondicionamento dos materiais e equipamentos necessários ao trabalho de manutenção em 

linhas de distribuição aéreas. 

Padronização visual: A pintura do acabamento, externa e internamente, deverá ser em 

esmalte poliuretânico na mesma cor da cabine do veículo, sendo que sua aplicação deverá ser 

precedida de tratamento superficial a base de pintura por cataforese (tratamento de deposição 

eletroquímica por imersão com características anti-corrosivas) e preparação com fundo 

compatível com as características do esmalte de cobertura. 

Quando necessário, em função do PBT do veículo, deverão ser aplicadas faixas refletivas 

de conformidade com a Resolução no 128/01 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN). 

 

9.1 Características Técnicas da Carroceria 

9.1.1 Configuração: A configuração da carroceria compartimentada deverá envolver o chassi e 

o rodado traseiro do caminhão, configurando um conjunto harmônico, com acesso pela 

parte traseira da mesma e possuir pegador para facilitar o acesso do operador. O 

comprimento da carroceria deverá ser suficiente para ocupar todo o espaço útil atrás da 

cabine do caminhão, e a mesma deverá ser composta por dois armários compartimentados 

montados nas laterais externas. 

9.1.2 Sobre-chassi: Estruturado em perfis e aço laminado ou dobrado, com características 

mecânicas compatíveis com os esforços envolvidos. 



 

 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
27 / 49 

 

CTT – Pregão Eletrônico n.º 1451361 04/2013 Examinado, aprovado e de acordo: 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
 Chefe Seção de Licitação  

 
Kenia Lúcia do Amaral 

Assessora Jurídica da DTS 

 
Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas do CTT 

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br 
 

9.1.3 Pisos/assoalho: Os pisos internos da carroceria e sobre os compartimentos laterais (direito 

e esquerdo) deverão ser em chapa de alumínio anti-derrapante e com 3,0 mm de espessura 

nominal. 

9.1.4 Pára-choque traseiro: Deverá possuir para-choque traseiro de acordo com a legislação 

vigente (resolução 152/2004 do CONTRAN). Deverá ser instalado, no para-choque 

traseiro, um ponto para aterramento do conjunto. 

9.1.5 Compartimento/armários: A carroceria compartimentada deverá possuir em cada lado 

(direito e esquerdo), armários compartimentados profundidade mínima de 400 mm, 

fabricados em chapa de aço com espessura nominal de 1,6 mm enquanto as portas 

deverão ser fabricadas em chapas de 1,9 mm de espessura. Sobre o armário localizado do 

lado do carona deverá ser instalado um degrau em alumínio para facilitar o acesso à 

caçamba. Um dos compartimentos do lado do carona deverá receber gaveteiros para 

colocação de pequenos objetos. 

NOTAS: 

• Deverão ser previstos reforços e fixações para os armários, compatíveis com os esforços 

envolvidos. 

• As divisórias fixas dos compartimentos (quando existentes) deverão, bem como as bases 

internas, ser forrados com borracha sintética tipo "grão de arroz". 

9.1.6 Portas: As portas dos armários / compartimentos, deverão ser confeccionadas em chapa 

de aço com espessura de no mínimo 1,90 mm, com vedação adequada ao longo dos 

batentes (guarnição de borracha esponjosa vulcanizada tubular automotiva), de maneira a 

impedir a entrada de umidade e poeira. As portas deverão ser providas de dobradiças tipo 

pivô fabricadas em aço com tratamento anti-corrosão (banho por cataforese), com pinos e 

anéis em latão, fixadas ao armário através de parafusos de cabeça  francesa em aço 

galvanizado, arruelas e porcas auto-frenantes. Fechaduras tipo maleiro em aço inoxidável 

com maçaneta articulada. 

9.1.7 Sistema de trava das portas dos compartimentos: Os armários / compartimentos devem 

possuir sistema de tranca único (por armário), tipo varão, fabricado em aço galvanizado, 

com dispositivo de trava e furação para colocação de cadeado. 
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9.1.8 Painel dianteiro: O painel dianteiro da carroceria compartimentada deverá ser fabricado 

em chapa de aço e com reforço de nervuras transversais caso necessário. 

9.1.9 Suporte para escadas: Deverá ser instalado no lado esquerdo da carroceria 

compartimentada (lado do motorista), suporte dianteiro e traseiro, reforçado, 

confeccionado em perfil de aço, para o transporte de escada auxiliar. 

NOTA: A fixação do suporte de escada na carroceria compartimentada deverá possuir vedação 

que impeça a entrada de umidade. Deverá possuir também sistema de travamento anti-furto, 

composto com um cadeado com pelo menos duas chaves. 

 

9.2 Sistema Elétrico 

O sistema elétrico regulamentar (luz de ré, de freios e lanternas traseiras) deverá ser 

montado com o conjunto original do veículo. Deverão, ainda, ser instalados os seguintes 

itens: 

• Tomada de 12V na cabine do veículo; 

• Sinalizador acústico de marcha à ré; 

• Bateria auxiliar para acessórios elétricos. 

 

9.3 Acabamento e Pintura 

O processo de preparação da superfície e pintura, interna e externamente, deve ser 

adequado ao material da fabricação da carroceria compartimentada. 

• Sobre chassis: Após o jateamento com areia ao metal branco, deverão ser aplicadas duas 

demãos de fundo primer epóxi e uma demão de esmalte poliuretânico preto; 

• Armários: Após aplicação de proteção anti-corrosiva por imersão em banho 

eletroquímico (cataforese), deverá ser aplicado fundo compatível e esmalte 

poliuretânico na cor da cabine do veículo. Na parte interna dos armários deverá ser 

aplicada tinta emborrachada. 

 

9.4 Placa de Identificação 
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A carroceria compartimentada deverá possuir placa de identificação contendo as 

seguintes informações: nome do fabricante, modelo no serie, ano de fabricação e peso 

próprio da carroceria. 

 

10. GARANTIA DA CESTA 

Deverá ser fornecido certificado de garantia de no mínimo 24 meses a contar da entrega 

do veículo implementado. O fornecedor deverá garantir a assistência técnica aos equipamentos. 

Deverá fornecer ainda: 

• Manual de operação e manutenção preventiva do equipamento; 

• Manual de peças do equipamento; 

• Certificados de ensaios conforme item 19. 

 

11. MARCAÇÕES 

O fabricante deverá colocar em cada cesta aérea isolada, todas as marcações aplicáveis 

ou fornecer as mesmas com instruções de instalação adequadas. 

 

11.1 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 

A cesta aérea deve ser provida de placa(s) de identificação contendo, no mínimo, as 

seguintes informações: 

• Nome do fabricante e marca; 

• Data de fabricação (mês e ano); 

• Número de série; 

• Modelo e/ou tipo; 

• Classe de tensão em kV; 

• Alcance vertical máximo; 

• Alcance horizontal máximo; 

• Pressão do sistema hidráulico; 

• Capacidade nominal de carga da caçamba; 
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• Altura máxima para transporte; 

• Diagrama de lubrificação. 

A(s) placa(s) deve(m) ser confeccionada(s) em material leve e resistente ao tempo. As 

marcações devem ser gravadas de forma indelével, permanente e legível, com inscrições em 

língua portuguesa. 

 

11.2 ADESIVOS DE INSTRUÇÕES 

A cesta aérea deverá ser provida de adesivos de instruções, indicando: 

• Partes isoladas e não isoladas; 

• Identificação das funções dos comandos, 

• Pontos de lubrificação; 

• Outras instruções julgadas necessárias. 

 

11.3 IDIOMA 

Todas as informações referentes à cesta aérea, tais como manuais, placas, adesivos, 

deverão ser grafadas em língua portuguesa. 

 

12. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

 

12.1 Deverá ser fornecido 10 (dez) cones conforme a descrição do Apêndice A. 

12.2 Deverá ser instalado suporte para fixação dos cones, com sistema de travamento tipo 

borboleta ou similar, na carroceria metálica, em local a ser definido posteriormente pela 

Contratante. 

12.3 Deverá ser fornecida uma escada de fibra conforme a descrição do Apêndice B 

 

13. ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

a) A proponente vencedora deverá retirar o baú do veículo caminhão marca Volkswagen 

(VW) tipo ¾, modelo 8.160 DRC, devendo entregar o baú no Centro de Tecnologia em 
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Telecomunicações (CTT), localizado na Avenida Amazonas, nº 6455 (fundos), bairro 

Gameleira, Belo Horizonte/MG. Essa retirada do baú poderá ser feita no complexo da 

Gameleira, devendo ser agendada com antecedência.  

b) Deverá ser fornecido um suporte tipo cavalete, de no mínimo 80 cm de altura em 

relação ao solo, para a colocação e acondicionamento do baú.  

c) Após a retirada do baú, deverá ser prevista a instalação do conjunto cesto-aéreo e 

carroceria metálica conforme as especificações do edital no veículo caminhão marca 

Volkswagen (VW) tipo ¾, modelo 8.160 DRC.  

d) A retirada do veículo para instalação do conjunto cesto-aéreo e carroceria metálica, 

deverá ser feita em veículo tipo prancha não sendo permitido ir rodando, além de ser 

previsto seguro de carga. 

e) Devera ser feitas as adaptações entre eixos (ou reforço no chassi) necessárias para que o 

referido veículo possa suportar devidamente o conjunto cesto-aéreo e carroceria 

metálica, bem como qualquer adaptação que seja necessária para a instalação do 

conjunto, conforme normas em vigor. 

f) Deverá ser feita toda a regularização do veículo após adaptações junto à autoridade de 

trânsito competente (incluídos taxas para inspeções, encargos, confecção de novo CRV 

e CRLV e demais encargos necessários). 

g) Deverá estar incluso todos os custos e obrigações necessárias ao fiel cumprimento do 

edital. 

 

14. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

a) Oferecer assistência técnica para o conjunto de cesta aérea isolada e carroceria metálica 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

b) Oferecer assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. 
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15. ENTREGA TÉCNICA 

O fornecedor deverá promover a entrega técnica dos equipamentos, quando deverá 

proporcionar treinamento necessário e compatível com as necessidades dos usuários para a 

utilização e manutenção preventiva dos mesmos. 

 

16. DO LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Tecnologia em Telecomunicações  

(CTT) da Diretoria de Tecnologia e Sistemas da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. 

Amazonas, 6455 (fundos), Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG. 

 

17. PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção visual e manual previstos nesta Norma, deverão ser 

apresentadas a Unidade adquiridas, que no ato do recebimento, serão inspecionadas em sua 

totalidade. 

Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na 

inspeção, maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

 

18. INSPEÇÃO VISUAL E MANUAL DO CONJUNTO 

A inspeção poderá ser realizada durante a fabricação e/ou no produto acabado, devendo 

o fornecedor prover todos os recursos necessários. 

 

18.1 TOLERÂNCIA E PERMISSÕES 

Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam 

de forma direta ou indireta alterar as Características normais do veículo ou inviabilizar o seu 

uso no policiamento ou atividades da PMMG. 

A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 
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18.2 ITENS DE VERIFICAÇÃO 

18.2.1 No recebimento dos veículos deverá ser realizada uma inspeção visual e manual, para 

verificação dos seguintes defeitos críticos: existência rugas, bolhas ou diferenças na 

pintura do veículo; 

18.2.2 existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo; 

18.2.3 aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, 

trincas ou quebras; 

18.2.4 funcionamento anormal de qualquer lâmpada; 

18.2.5 ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo; 

18.2.6 existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo; 

aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, 

trincas ou quebras; 

18.2.7 funcionamento anormal de qualquer lâmpada; 

18.2.8 ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo; 

18.2.9 funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos; 

18.2.10 nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante; 

18.2.11 nível de óleo da direção hidráulica fora do estabelecido pelo fabricante; 

18.2.12 nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de pára-brisa fora do 

estabelecido pelo fabricante; 

18.2.13 nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante; 

18.2.14 ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio); 

18.2.15 forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiro e traseiro; 

18.2.16 forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 

danificados; 

18.2.17 funcionamento e fixação anormal  das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas; 
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18.2.18 funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna / difusores de ar); 

18.2.19 funcionamento anormal do motor do veículo; 

18.2.20 danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira; 

18.2.21 outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem  em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto par 

ao fim a que se destina. 

 

19. ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de 

avaliação e recebimento de materiais julgue necessária a sua realização. 

Os ensaios devem ser realizados de acordo com as prescrições citadas nos subitens a 

seguir. 

19.1 ENSAIOS DE ROTINA 

Conjunto de ensaios realizados em cada unidade e tem como objetivo verificar as 

características mínimas de qualidade e uniformidade de produção em conformidade com o 

projeto. 

Constituem ensaios de rotina os relacionados a seguir, que devem ser realizados 

preferencialmente na ordem indicada: 

19.1.1 Inspeção Visual: A Cesta aérea isolada deverá ser submetida a uma inspeção visual, 

para verificar a conformidade com as características exigidas nessa especificação e com o 

projeto. Devem ser examinados os componentes isoladamente, sendo os braços isolados 

cuidadosamente observados quanto a existência de trincas, cortes, riscos, furos ou áreas 

deformadas, apoio e fixação, partes estruturais, sistema de nivelamento das caçambas, 

sistema de estabilização, cilindros hidráulicos, comandos hidráulicos, conjunto de tomada 

de força, bomba hidráulica, acabamento, etc.. Devem ser examinados, ainda, sistemas 

alternativos de acionamento do sistema hidráulico, placas de identificação, de instrução e 

localização dos acessórios do mecanismo de operação. 

19.1.2 Dimensional: Devem ser verificadas na cesta aérea isolada, todas as medidas e 

configurações conforme desenho com as dimensões básicas fornecidas pelo fabricante. 



 

 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
35 / 49 

 

CTT – Pregão Eletrônico n.º 1451361 04/2013 Examinado, aprovado e de acordo: 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
 Chefe Seção de Licitação  

 
Kenia Lúcia do Amaral 

Assessora Jurídica da DTS 

 
Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas do CTT 

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br 
 

19.1.3 Pesagem: Deve ser verificado o peso do equipamento em função do valor informado 

pelo fabricante que deve estar compatível com a capacidade estabelecida para os eixos e 

peso bruto total do veículo, incluindo os pesos de carroceria e ferramental, conforme 

legislação de trânsito vigente. 

19.1.4 Pintura: Deve ser verificada a aderência da pintura, conforme norma ABNT EB 1950. 

19.1.5 Estabilidade em superfície plana: Esse ensaio deve ser realizado conforme norma 

ANSI/SIA-A.92.2 e/ou NBR 14631. 

19.1.6 Estabilidade em rampa: Esse ensaio deve ser realizado conforme norma ANSI/SIA-

A.92.2 e/ou NBR 14631. 

19.1.7 Operacional: Deve ser verificada a atuação dos comandos hidráulicos da caçamba e da 

torre, bem como o acionamento das sapatas estabilizadoras. Durante dois ciclos 

completos de funcionamento da cesta aérea isolada, deve ser verificada a velocidade e a 

suavidade dos movimentos, a verticalidade da caçamba e a sensação de segurança 

proporcionada ao operador. Deve ser verificada a atuação do sistema de emergência das 

válvulas holding, quanto a sua operação e eficácia, devendo ser efetuada uma operação 

completa de emergência usando a carga máxima permissível na caçamba. Deve ser 

verificada a funcionalidade do sistema alternativo de acionamento hidráulico em relação à 

execução de operações completas, devendo ser avaliado seu desempenho. As tomadas 

hidráulicas para ferramentas devem ser ensaiadas realizando-se acoplamentos e operações 

de funcionamento. Deve ser verificado o funcionamento das válvulas de segurança do 

sistema hidráulico do equipamento. Para tanto, com a operação realizada pelos comandos 

da torre e o veículo devidamente estabilizado, movimenta-se os braços até uma posição 

intermediária, desliga-se o motor do veículo e em seguida aciona-se um a um os 

comandos de todos os pistões. Com esse procedimento, o equipamento não deve se 

movimentar, caso contrário, será reprovado no ensaio. Deve ser verificada, também a 

dirigibilidade do veículo. Deve ser verificada a perfeita atuação das válvulas de bloqueio 

hidráulico. 

19.1.8 Elétrico de Tensão Aplicada 

19.1.8.1 Braços Superior e Inferior: Conforme norma ANSI/SIA-A.92.2 e/ou NBR-

14631. 
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19.1.8.2 Tirantes Isolantes: Os tirantes isolantes do sistema de nivelamento devem ser 

ensaiados simultaneamente com os braços e não devem apresentar aquecimento, descarga 

ou indicação de deterioração da isolação. 

 

19.2 ENSAIOS DE RECEBIMENTO 

Conjunto de ensaios realizados em unidades na presença do comprador ou seu 

representante, com o objetivo de verificar a conformidade dos resultados obtidos com os 

garantidos pelo fabricante. 

Por ocasião do recebimento, serão realizados os ensaios especificados no item 14.1. 

 

20. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

20.1 ACEITAÇÃO 

O equipamento será aceito quando: 

a. Os resultados da inspeção estão de acordo com os critérios estabelecidos nessa 

Especificação Técnica. 

b. Os resultados dos ensaios de recebimento estão compatíveis com os 

correspondentes dos demais de tipo e com os valores garantidos pelo fabricante na 

documentação relativa ao fornecimento. 

 

20.2 REJEIÇÃO 

Os equipamentos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma devem ser 

rejeitados. Nestes casos de rejeição do material adquirido, quando do recebimento, assiste o 

fornecedor o direito de ensaiar por si próprio e individualmente todos os componentes, 

eliminando os defeituosos e apresentá-lo para novos ensaios de recebimento na presença do 

comprador ou seu representante. 
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APÊNDICE A  

CONE DE SINALIZAÇÃO 

 

1  CONE 
 
1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS  
Cone para sinalização viária, em PVC ultra flexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio 
sem prejuízo do seu formato original, acabamento sem emendas aparentes, confeccionado em 
peça única, na cor laranja fluorescente (pigmentada na própria peça), resistência à intempéries, 
não desbotando com a ação do tempo, nas seguintes características: 
 
1. 02 anéis retrorrefletivos micro prismáticos à base de acrílicos, em película autoadesiva 

flexível, na cor branca, com reflexibilidade mínima de 500 candelas/lux/m2 (método ASTM 
E 810, ângulos de 0,2º/-4º), resistente a 500h de intemperismo (mantendo até 80% de suas 
características de cor e refletividade), tendo cada faixa 10 cm de largura. 
 

2. Sua base, deverá possuir o mínimo de 8 sapatas, para melhor fixação ao solo e passagem de 
água sob o cone, evitando deslocamentos involuntários. 
 

3. Em cada lado do cone, na parte interna de cada colar refletivo, deverá ser fixado a sigla 
“PMMG” no colar superior e colar inferior, em letras na cor preta, com 03 cm de altura. 
 

4. O topo do cone deverá ter abertura entre 4 e 4,5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador 
luminoso e abertura para passagem de corda e/ou fita zebrada.  

 
1.2  TAMANHO 
72 cm (setenta e dois centímetros). É permitida tolerância de +/-3 cm (mais ou menos três 
centímetros) nestas medidas. 
 
1.3 PESO 
Entre 3.000 (três mil) e 3.300 (três mil e trezentas) gramas. 
 
1.4 GARANTIA 
Mínima de 1 ano, contados a partir da data de entrega do material, em condições normais de 
uso.   
 
1.5 EMBALAGEM 
Deverá ser entregue em embalagem plástica unitária. 
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APÊNDICE B  

ESCADA EXPANSÍVEL 

 
2 ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXPANSIVA 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
Escada de comprimento ajustável constituída por duas partes, uma fixa e outra móvel. 
- Longarinas em Fibra de Vidro. 
- Degraus redondos ranhurados em alumínio 
- Ferragens em aço 1020 galvanizadas. 
- Sapatas de borracha antiderrapantes. 
- Cinta de apoio. 
 
2.2 TAMANHO 
- Fechada: 4,20 metros 
- Aberta: 7,20 metros    
- Tolerância: +/- 10% 
 
2.3 GARANTIA: 
- 1 ano após a entrega. 
 
2.4 ILUSTRAÇÃO 
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Belo Horizonte 06 de setembro de 2013 

 

Elaborado por: Paulo de Vasconcelos Júnior, Ten Cel PM 

Revisado por: Juliano Cançado Dias, Maj PM 

Aprovado por: Itamar de Almeida Sá, Cel PM 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA APÓS ADJUDICAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
PREGÃO Nº 1451361 04/2013 – TIPO: ELETRÔNICO 

                                   PROTOCOLO DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES: 28/2013 
DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  
Inscrição Estadual  
Endereço  
Telefone/Fax/E-mail  
Nome do Signatário  
(para assinatura do contrato) 

 

Identidade do Signatário  
Nacionalidade do Signatário  
CPF do Signatário  
 A Empresa é Optante pelo Simples Nacional        (   ) Sim           (   ) Não 

Lote Único – Aquisição/instalação de carroceria metálica e a aquisição/instalação de uma cesta 
aérea isolada e mecanismos hidráulicos de controle de elevação. 

Com ICMS Com ICMS Valor 
Unitário Sem ICMS 

Valor Total 
Sem ICMS 

Aquisição/instalação de carroceria 
metálica e a aquisição/instalação de uma 
cesta aérea isolada e mecanismos 
hidráulicos de controle de elevação, os 
quais serão instalados em caminhão da 
marca Volkswagen, tipo ¾, modelo 8.160 
DRC, conforme descrição técnica do 
Anexo I do Edital 

Marca  Modelo  

Valor 
Unitário 

 
Valor 
Total 

 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES 
NACIONAL ITEM 01 

Marca  Modelo  

Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias)  
Responsável pela Assistência Técnica  
Prazo de Garantia de 2 anos   

Prazo de Entrega: 60 dias  

Local de Entrega 
Avenida Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira – BH/MG, CEP 
30510-900 

Observação: Os campos “Valores com ICMS” deverão ser preenchidos por todos os 
proponentes e os campos “Valor sem ICMS” deverão ser preenchidos apenas pelos 
fornecedores mineiros não optantes pelo regime do SIMPLES NACIONAL. 
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Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos, encargos 
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação. 
Declaro, sobe as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os requisitos de 
habilitação, especificações técnicas e demais condições exigidas para participar do Pregão 
Eletrônico. 
Data e local____________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO Nº 1451361 04/2013 - TIPO ELETRÔNICO  

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 
 

CONTRATO Nº           /2013 – CTT 

 

Contrato de fornecimento, que entre si celebram o Estado de 
Minas Gerais, através do CENTRO DE TECNOLOGIA EM 
TELECOMUNICAÇÕES (CTT) da PMMG, e a empresa 
........................................................... 

 

O Estado de Minas Gerais, entidade de Direito Público, por intermédio da PMMG, 
representado pelo nº 084.604-8, Ten Cel PM Humberto Salles Cordeiro, CPF nº 386.113.846-
87, Ordenador de Despesas da SEDS/Centro de Tecnologia em Telecomunicações da PMMG 
(CTT), CNPJ 05.487.631/0001-09, situado a Rodovia Prof. Américo Gianetti, s/nº - Edifício 
Minas / 3º andar - CEP: 31630-900, telefone 31-2123-1000, fax 31-2123-1010, conforme 
Resolução Conjunta Nº 178, de 21 de janeiro de 2013, e Delegação contida no art. 51 e 52 do 
Regulamento de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria da Polícia Militar 
(RAFCA/PM), neste ato denominado CONTRATANTE, conforme delegação contida nos 
artigos 51 e 52 do R-AFCA PM, e a empresa ......................CNPJ ......................., Inscrição 
Estadual Nº ....................., com escritório regional em ..............., na Rua ..................,  telefone 
(31)  ................, Fax (31) ............, neste ato representado pelo Sr. .........................., possuidor da 
CI ......................., na qualidade de ..................., doravante denominada CONTRATADA, têm 
entre si ajustado o presente Contrato de fornecimento nº ........., conforme Protocolo Seção de 
Licitações CTT: 28/2013 – Pregão Eletrônico Nº 1451361 04/2013, nos termos da Lei Federal 
no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar  Federal 123 de 14 de dezembro de 2006, 
Lei Federal 12.440, de 07/07/2011, pela Lei Estadual no 14.167, de  10/01/2002, Decreto 
43.080, de 13 de dezembro de 2002, Lei Estadual no 13.994, de 18/09/2001, Decreto Estadual 
44.630, de  03/10/2007, Decreto Estadual nº 44.786, de  18/04/2008, Decreto Estadual nº 
45.018, de 20/01/2009, Decreto Estadual nº 45.749 de 05 de outubro de 2011, Decreto Estadual 
nº 45.902, de 27/01/2012, subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 21/06/1993 e 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

Este Contrato tem por objeto aquisição/instalação de carroceria metálica e a 
aquisição/instalação de uma cesta aérea isolada e mecanismos hidráulicos de controle de 
elevação, os quais serão instalados em caminhão da marca Volkswagen, tipo ¾, modelo 8.160 
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DRC, conforme as especificações e detalhamentos consignados no ANEXO I do PREGÃO Nº 
1451361 04/2013 que, juntamente com as propostas da CONTRATADA, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição. 

Cláusula Segunda - DO PREÇO 

O preço global do presente contrato é de R$ _______ ( ______________ ) no qual já estão 
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes 
preços unitário e total do item: 

 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO SUSCINTA UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

01     

 

Cláusula Terceira - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens citados na Cláusula Primeira, no Centro de 
Tecnologia em Telecomunicações (CTT), sob pena de aplicação das sanções previstas na 
Cláusula Oitava deste instrumento. 
 
I – O Prazo de entrega dos materiais pela CONTRATADA, deverá ser no máximo de 60 
(sessenta) dias corridos, a contar da data de assinatura deste contrato ou instrumento 
equivalente; 
 
II - A entrega deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Recebimento de 
Materiais (CPARM) designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os 
seguintes procedimentos: 
 
a) provisoriamente: de posse de uma via do contrato receberá os bens para verificação das 
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, e outros dados pertinentes e, encontrando 
irregularidade, fixará novos prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, 
receberá provisoriamente os bens, mediante recibo; 
b) definitivamente: contados a partir da entrega provisória para verificação da integridade e 
realização de testes de funcionamento se for o caso, sendo aprovados, será efetivado o 
recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota 
Fiscal, em conformidade com as normas internas,  
 
III - O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as 
especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas 
os reparos, substituições dos bens, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e 
regular entrega do objeto em condições de ser aceito. 
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IV - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a termo 
os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para aplicação das penalidades 
previstas na Cláusula Oitava. 
 
V - Havendo necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de 
pagamento serão suspensos sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor do fornecimento 
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste 
instrumento. 
 

 

Cláusula Quarta – DA GARANTIA 

4.1 Conforme proposta da CONTRATADA, os bens indicados na Cláusula Primeira são 
garantidos pelo período mínimo de 02 anos, contra todo e qualquer defeito, de material e/ou de 
fabricação e/ou instalação, que impeça o seu funcionamento de acordo com suas características 
e/ou especificações ou por ocorrência de desgastes atípicos que se apresentem, durante o 
período de garantia, contados a partir da data de recebimento do equipamento pela CPARM, na 
forma descrita no Termo de Garantia do fabricante, que é aceito pela CONTRATANTE, sem 
prejuízo de outras condições estabelecidas no Instrumento Editalício que rege a presente 
aquisição.  

4.2 Os cones de sinalização e escada de fibra de vidro expansiva são garantidos pelo período 
mínimo de 01 ano. 

Parágrafo Único – Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como o 
fornecimento e a substituição de peças e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do 
bem durante o período de garantia, respeitadas as exceções previstas neste contrato e no Termo 
de Garantia do fabricante, serão prestados pela CONTRATADA ou por concessionário 
autorizado pelo fabricante, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  

4.3 A assistência técnica será prestada por: 

4.3.1 Na empresa...................................., localizada à..............................................., no .........., 
Bairro ................., Cep ................., Cidade .................., telefone................, fax.......................... 

 

Cláusula Quinta - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTT, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir data de recebimento definitivo do 
material e aceite pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais 
(CPARM), através do banco, agência e conta bancária indicada pela CONTRATADA em sua 
proposta e na Nota Fiscal, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais, se 
não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o artigo 1º, do Decreto 
Estadual nº 40.427 de 21 de junho de 1999, publicado no Diário Oficial “Minas Gerais”, de 22 
de junho de 1999. 
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§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

§ 2º - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, a 
CONTRATADA terá direito à multa moratória no valor de 2% sobre o valor em atraso, mais 
juros de mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento, contados até a data 
do efetivo pagamento, calculado sobre o valor em atraso.  

§ 3º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 
atualização financeira. 

 

Cláusula Sexta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 – A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias, neste 
exercício financeiro, a saber: 1451.6.122.7.2034.1.44.90.52.4.1.25.1, 
1451.6.122.7.2034.1.44.90.52.17.1.25.1. Número do convênio 9001864, ano 2013. 

 

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

 

I - Da CONTRATADA 

a) entregar os bens no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 
contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento; 

b) observar para transporte seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a 
embalagens, volumes, etc.; 

c) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, 
inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 

d) responsabilizar-se pela assistência técnica dos bens e sua manutenção gratuita durante o 
período de garantia, de acordo com Cláusula Quarta e conforme declarado na proposta da 
CONTRATADA; 

e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos 
termos dos itens III a IV da Cláusula Terceira deste contrato; 

g) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos, 
envolvidos na execução do contrato; 
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h) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato, conforme o disposto no § 1º do art. 65 da 
Lei Federal 8.666/93; 

i) assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que 
verificados nas dependências da CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer 
vínculo empregatício; 

j) fornecer, juntamente com a entrega do bem, toda a sua documentação técnica e acessórios 
previstos. 

k) Cumprir as demais obrigações previstas no edital do Protocolo Seção de Licitações CTT: 
28/2013, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 1451361 04/2013 e seus anexos, bem 
como na proposta da CONTRATADA.    

 

II - Da CONTRATANTE 

a) comunicar à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato, 
informando, após, à CONTRATANTE tal providência; 

b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

c) fiscalizar a execução do contrato, informando à CONTRATANTE para fins de supervisão; 

d) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quinta deste Contrato. 

 

Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES 

8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso 
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no 
artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, a saber: 

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes 
percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias; 

III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios 
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ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, 
ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

IV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 
nos termos e prazos do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual 
nº 45.902/12; 

 

V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior; 

VI - o valor da multa aplicada, nos temos do inciso II será retido dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis; 

VII - as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 

VIII - a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12; 

§1º - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 

§2º - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes 
contratantes; 

§3º - Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para 
pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que 
a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada. 

§4º - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito 
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução 
das obrigações assumidas. 

§5º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas 
nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12. 

 

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO 
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A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo Chefe da Seção de Monitoramento 
de Vídeo do CTT, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
cumprimento do contrato e exercer, em toda a sua plenitude, a ação fiscalizadora de que trata a 
Lei Federal nº 8.666/93.  

 

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, 
vício redibitório e, na ocorrência desses, não implica em co-responsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

§ 2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o material recebido, 
se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta 
da CONTRATADA e pela especificação do material. 

 

Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá seu prazo de vigência até 31 de dezembro de 2013, a partir de sua 
assinatura, sem prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quarta.  

PARÁGRAFO ÚNICO - DA ALTERAÇÃO 

O presente contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações, bem como 
acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 65, da Lei Federal 
8.666/93.  

 

Cláusula Décima Primeira - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem 
praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, 
devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

 

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, de acordo com o inciso I do art.79 da Lei 
Federal número 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II, do mesmo 
diploma legal. 

§ 1º A Contratada reconhece desde já os direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal 8.666/93. 
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§ 2 Na hipótese da rescisão prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, ser procedida por culpa 
da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a aplicar as penalidades previstas na 
Cláusula Oitava deste contrato. 

 

Cláusula Décima Terceira - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar o objeto licitado.  

III – A execução deste contrato em todas suas cláusulas e os casos omissos será regida em 
conformidade com Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, da Lei Estadual nº. 
13.994/01 e Decreto Estadual nº.45.902/12. 

 

Cláusula Décima Quarta - DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará a publicação deste Contrato no Diário Oficial do Estado, “Minas 
Gerais”, em forma resumida, em obediência ao disposto no Parágrafo Único do artigo 61 da Lei 
Federal número 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Quinta - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na 
aplicação deste contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este 
contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo, dele extraídas três vias de igual teor, para um só efeito. 

 

Belo Horizonte/MG, _____ de ________________ de 2013. 

 

CONTRATANTE: 

 

CONTRATADA: 

 

TESTEMUNHAS: 

 


