
PROCESSO Nº 13/ 2014

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, de acordo com os critérios estabelecidos 

neste Edital e dentro das descrições contidas no Anexo “I” deste instrumento convocatório.

RECIBO

A  Empresa______________________________________________________________,  CNPJ  n° 

__________________________, retirou o Edital de Tomada de Preço nº ______/2014 e deseja ser informada de 

qualquer alteração pelo e-mail:________________________________ ou pelo fax:_______________________.

Nome legível: ______________________ Telefone para contato: __________________ 

________________________, aos ___ /___ / 2014.

______________________________________________

Assinatura

OBS: Este recibo deverá ser remetido à SEÇÃO DE LICITAÇÕES & COMPRAS / 

PELO E-MAIL: licitacodont@gmail.com OU PELO FAX: (31) 3307-0470

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 01/2014

1. PREÂMBULO

O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG), representada neste ato pelo Centro Odontológico da PMMG, inscrito sob o CNPJ de nº. 

16.695.025/0001-97, Inscrição Estadual isento, com sede na Av. Contorno, 3.300, Bairro Santa 

Efigênia,  na  cidade  de  Belo  Horizonte,  Estado  de  Minas  Gerais,  torna  público,  para 

conhecimento dos interessados, que em conformidade com os preceitos estabelecidos na Lei 

Estadual 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Decreto nº 45.479 de 05 de outubro de 2011, Lei 

Federal 12.440/2011, Decreto Estadual nº 45.902/2012, e suas alterações posteriores, Decreto 

44.786 de 18 de abril de 2008 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e demais legislações pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas pelo 

presente  edital,  fará  realizar  processo  licitatório,  na  modalidade  TOMADA DE  PREÇO,  tipo 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL para ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - 

EIV, de acordo com os critérios estabelecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte e inseridas 

neste Edital, através dos sítios www.pmmg.mg.gov.br e www.compras.mg.gov.br de acordo com as 

especificações e detalhamentos consignados no ANEXO “I” deste instrumento convocatório. A 

Tomada de Preço será realizada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL, cujos integrantes foram 

designados pelo Chefe do Estado Maior da PMMG, conforme publicação em Boletim Geral da Polícia Militar - 

BGPM Nr. 26 de 03 de Abril de 2014.O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados no site 

www.pmmg.mg.gov.br

O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.pmmg.mg.gov.br. 

O projeto arquitetônico e complementares e demais documentos que compõem o Edital de 

Licitação,  poderão ser apresentados e fornecidos através de mídia do próprio licitante,  no 

momento da visita técnica, conforme item  7.6.4 do Edital.
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Os envelopes para participação deverão ser apresentados para protocolo exclusivamente no 2º 

andar, no Auditório do Centro Odontológico da PMMG endereço: Av.  Contorno,  nº 3.300, Bairro 

Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, no horário de 08:00 às 09:30 horas do dia 05/06/2014.

PRESIDENTE:

Cristina Dutra Vieira, Maj PM QOS – Nr. 114.658-8 – Centro Odontológico

MEMBROS:

Flávio Luiz Oliveira de Freitas, 1º Ten PM QOS - Nr. 143.190-7 – Centro Odontológico

Isabela Coutinho Cordeiro, 2º Ten PM QOS  - Nr. 143.222-8 - Centro Odontológico

Marilene Inácio Eloy, Sub Ten PM QPE - Nr. 095.905-6 - Centro Odontológico

Helder Lêoncio Rodrigues, 1º Sgt PM QPE - Nr. 099.417-8 - Centro Odontológico

Maria de Lourdes Eloy Carvalho, 1º Sgt PM QPE - Nr. 113.905- 4 - Centro Odontológico

Gilberto da Silva Moreira, 1º Sgt PM QPE – Nr.113.912-0 - Centro Odontológico

Juliana Gonçalves Antão, 2º Sgt PM QPE – Nr.126.622-0 - Centro Odontológico

Regina Souza da Silva Pereira, 3º Sgt PM QPE – Nr.124.563-8 - Centro Odontológico

Valdinete Alves de Souza, 3º Sgt PM – Nr.104.203-5 - Centro Odontológico

Paulo Henrique Silva de Souza (arquiteto) - DAL

SECRETARIA:

Márcia Nazareth Novaes, 3º Sgt PM QPE – 126.621-2 - Centro Odontológico.

2. DO OBJETO

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ELABORAÇÃO  DE  ESTUDO  DE  IMPACTO  DE  VIZINHANÇA -  EIV, de  acordo  com  os  critérios 

estabelecidos  pela  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  e  inseridas  neste  Edital,  atendendo  as 

descrições contidas no anexo “I” deste instrumento convocatório.

3- DO VALOR DO SERVIÇO PROPOSTO 

3.1-  O valor máximo aceito pelo Centro Odontológico - COdont, para execução dos serviços, 

objeto desta licitação, será de R$ 67.238,18 (sessenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais 

e dezoito centavos), conforme cronograma constante do Anexo “I”.
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4. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Os pedidos de esclarecimentos relacionados com a Licitação deverão ser solicitados por escrito,  e 

encaminhados ao Centro Odontológico da PMMG, aos cuidados da Comissão de Licitação, protocolados na 

Secretaria,  situada  à  Av.  Contorno,  nº  3.300,  Bairro  Santa  Efigênia,  Belo  Horizonte/MG,  no horário  de 

08h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, no e-mail licitacodont@gmail.com ou “fax simile” 

(31) 3307 0470.

4.2  Não  sendo  formulados,  pressupõe-se  que  os  elementos  fornecidos  são  suficientemente  claros  e 

precisos para permitir a apresentação dos Documentos de Habilitação, a Proposta Técnica e a Proposta de 

Preço, não cabendo, portanto, aos licitantes, direito a qualquer reclamação posterior.

4.3 As interpretações, correções e/ou alterações elaboradas no processo licitatório, pelo COdont, serão 

comunicadas, por escrito, a todos os participantes, por meio de fax, e-mail ou via comunicado escrito, 

serão retiradas no endereço constante no subitem 4.1, e em se tratando de aditamentos, por meio de 

divulgação da mesma forma que se deu o texto original do Edital, observadas as condições do § 4o do art.  

21 da Lei 8666/93.

4.4 Somente terão valor as interpretações, correções e/ou alterações escritas, fornecidas pelo COdont, 

segundo o item anterior.

4.5 A impugnação dos termos do edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, poderá ser feita por 

qualquer cidadão em até cinco dias uteis antes da data fixada para abertura do envelope “Documentos de 

Habilitação”.

4.6 Se feita por licitante, a impugnação poderá ser protocolizada até o segundo dia útil que anteceder a 

data de abertura do envelope denominado “Documentos de Habilitação”.

4.7  As  impugnações  serão  formalizadas  por  escrito  à  Comissão  Especial  de  Licitação,  mediante 

comunicação direta protocolada junto ao Centro Odontológico.

4.7 A Comissão Especial de Licitação poderá, a qualquer tempo, promover diligencias para comprovar a 

veracidade das informações prestadas pelo interessado e esclarecer dúvidas, conforme § 3° do art. 43 da 

Lei 8.666/93.

4.8 Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes, serão sempre por escrito e 

estarão, a qualquer tempo, com vistas franqueadas no processo da Licitação.

4.9 Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do art. 109 da Lei 

Federal nº 8.666/93;

4.10  Os recursos  atinentes  à  habilitação,  inabilitação,  classificação/desclassificação do licitante,  serão 

dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Licitação do COdont, no prazo de cinco dias úteis, a partir 
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do conhecimento da lavratura da respectiva Ata do Julgamento.

4.10.1 Dessa decisão, cabe recurso ao Ordenador de Despesas, mediante comunicação do Presidente da 

CEL;

4.11 Caberá pedido de reconsideração, no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão relacionada 

ao objeto da licitação, desde de que não caiba recurso hierárquico, dirigido à autoridade que praticou o ato 

a ser reconsiderado.

4.12 Qualquer recurso ou pedido de reconsideração deverá ser  protocolado, exclusivamente,  junto à 

Comissão de Licitação que funciona na sede do COdont,  na Av.  do Contorno,  nº 3.300 – Bairro: Santa 

Efigênia – CEP: 30.110-018, Belo Horizonte/MG, em horário de expediente administrativo, de segunda a 

sexta feira de 08:00 às 18:00 horas.

5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Somente poderão participar da presente licitação empresas que:

5.1.1 Estejam devidamente CADASTRADAS na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 

SEPLAG; 

5.2 O protocolo de entrega dos documentos no Cadastro Geral de Fornecedores, não poderá ser utilizado 

para fins de habilitação, que somente se dará mediante apresentação do Certificado de Registro Cadastral  

pelos fornecedores, em original ou cópia autenticada.

5.3 Documentos  para cadastramento apresentados incompletos poderão implicar  no indeferimento  do 

registro cadastral e, consequentemente, na impossibilidade da habilitação do interessado em participar da 

licitação.

5.4 Não poderão participar  da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadradas nas condições 

estabelecidas no art. 9º, da Lei Federal 8.666/93 ou 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, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública Estadual.

5.5 Não poderão participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadrada nos preceitos 

ditados pela Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/2001.

5.6 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

5.7 O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de 

carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, 

inclusive quanto à desistência de interposição de recurso;
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5.7.1 A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante legal da empresa 

licitante;

5.8 A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na interpretação 

deste Edital, consultar a Comissão de Licitação do Centro Odontológico, situado à Av. do Contorno, nº 3.300 

– Bairro Santa Efigênia – CEP: 30.110-018, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta feira, no horário de 

08:00 às 18:00 horas, podendo, também, a consulta ser feita via Fax número (31) 3307 0470.

5.8.1- Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas até três dias úteis 

antes da data de entrega da documentação.

5.8.1.1-  Os esclarecimentos solicitados serão respondidos, por escrito e encaminhados via fax, a quem 

solicitou e sem identificação dos seus autores no site da PMMG. 

5.9 Não poderá participar da presente licitação a empresa que tiver suspensa temporariamente de licitar e 

impedida de contratar com a Administração, bem como a empresa que tiver sido declarada inidônea para 

licitar ou contratar com a Administração, nos termos dos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.

a) empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal;

b) empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração Pública.

6 DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR

6.1 A  Comissão  de  Licitação  receberá  os  envelopes  contendo  a  proposta  de  preços  e 

documentação  das  Empresas  licitantes  em  sessão  pública  a  ser  realizada  conforme 

mencionado abaixo:

6.2-  LOCAL:  Centro  Odontológico  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais.  Endereço:  Avenida do 

Contorno nº 3.300, Bairro Santa Efigênia- BH- MG.

6.2.2- Data para entrega dos envelopes de habilitação e proposta de preços: 05/06/2014 até às 

09:30 horas, protocolados no Auditório do COdont.

6.2.3- Data de abertura do envelope “Da habilitação” no dia 05/06/2014 às 10:00 horas no 

Auditório do Centro Odontológico, situada na Avenida do Contorno, nº 3.300,  Bairro Santa 

Efigênia  –  CEP:  30.110-018,  Belo  Horizonte/MG.  Habilitar-se  à  licitação  apresentando  para 

protocolo, dois envelopes fechados, contendo na parte externa de cada um a razão social da 

licitante, referência e o número da Tomada de Preço 01/2014, sendo o de número 01 (um) com 

a  menção   “1ª  FASE /  HABILITAÇÃO” e  o  de  número  02  (dois)  com a  menção “2ª  FASE / 

PROPOSTA DE PREÇOS”.

6.2.3.1 Quando a etapa de habilitação for considerada concluída, o segundo envelope poderá 

ser aberto, na mesma data, conforme item 9. Havendo interposição de recursos, seguirão os 

7 / 34

 TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014 –  SERVIÇOS DE ESTUDOS DE VIZINHANÇA C ODONT.

Aprovado em: 29/04 /2014  PROTOCOLO N º ____/2014

-

RONAN QUEIROZ SOUZA
Assessor Jurídico
OAB/MG –118.346

  
MÁRCIA REGINA OLIVEIRA DINIZ, TEN CEL PM 

QOS
Ordenadora de Despesa



prazos legais, informados no item 4.

6.2.4. A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 6.2.2 decairá 

do direito de participar da licitação.

6.2.5-  Ocorrendo decretação de ponto facultativo ou feriado ou outro fato superveniente de 

caráter  público,  que impeça a realização deste evento na  data  marcada,  a  licitação ficará 

automaticamente prorrogada para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,  independentemente de 

nova convocação.

6.2.6- Após o horário referido no subitem 6.2.2, a Comissão de Licitação não receberá nenhum 

outro documento, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos 

referentes à documentação ou às propostas, salvo quando julgados necessários pela Comissão.

6.2.7- A não apresentação ou incorreção do documento acarretará no não reconhecimento do 

representante da licitante, ficando o mesmo impedido de opinar no andamento do processo 

licitatório,  embora  não  seja  negado  àquele  o  direito  de  participar  da  licitação  e  sanar 

ocorrência nas fases subsequentes.

6.3. 1ª Fase / HABILITAÇÃO:

6.3.1.  -  Os  documentos  de  Habilitação  de  cada  licitante  deverão  ser  apresentados  em  envelopes 

indevassáveis  e  lacrados,  sob  pena  de  não  recebimento  dos  envelopes,  com  o  consequente  não 

credenciamento.

6.3.2. Na data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital e seus anexos, a Comissão Especial de 

Licitação dará início à fase de abertura do processo de licitação, procedendo ao recebimento dos envelopes 

de  habilitação  contendo  a  documentação.  A  documentação  deverá  ser  apresentada  em  envelopes 

lacrados,  contendo do lado externo o número da Tomada de Preço e  o  número do CNPJ  da Empresa 

participante, com os seguintes dizeres: 

(ENVELOPE Nº 01)

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014.

EMPRESA:

CNPJ Nº: 

6.3.3 O envelope de Nº 01, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, deverá conter os documentos 

enumerados nos itens 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, apresentados da seguinte forma: 
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a) Em uma via original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em cópia autenticada por tabelião de 

notas,  podendo  ainda,  em qualquer  caso,  vir  em cópia  para  autenticação  pelo  presidente  da  CEL do 

COdont, mediante apresentação do original, desde que apresentados até um dia útil antes da data prevista 

para a abertura do envelope de nº 01,  “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, mediante agendamento prévio 

pelos telefones: (31) 3307 0485, 3307 0428, 33070490.

b) Assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por 

seu procurador  legalmente constituído,  em todas  as  folhas,  observadas  as  exigências  que 

tratam os anexos, integrantes deste Edital.

6.4 - REGULARIDADE JURÍDICA

6.4.1- Cópia do Certificado de Registro Cadastral, emitido pela SEPLAG, com validade na data da licitação. 

6.4.2 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, 

das declarações constantes no corpo (item 7.6) e planilhas da proposta comercial (Anexo I) deste Edital. 

6.4.3 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(is) pela empresa para 

praticar atos junto à Administração Pública. 

6.4.4 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

6.4.5 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em 

se tratando de sociedades empresariais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos 

de eleição de seus administradores;

6.4.6 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

6.4.7 Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, apresentar Decreto 

de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir.

6.5 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (apresentar todos os documentos indicados abaixo):

6.5.1- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

6.5.2 Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou  Municipal, se  houver,  relativo  ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, 

conforme art. 14, do Decreto 45.902/2012.

6.5.2.1 Se o fornecedor não estiver  inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Minas Gerais  
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deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de 

Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.

6.5.3. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal.

6.5.4. Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade 

com a Seguridade  Social,  ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do 

débito, quando em litígio.

6.5.5 Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a 

apresentação de  certidão negativa,  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.  

6.5.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal. 

6.5.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

6.5.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

6.5.9 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

6.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.6.1  Certidão  negativa  de  falência,  concordata,  recuperação  judicial  e  extrajudicial  expedida  pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio 

da pessoa física, emitida nos últimos seis meses.

6.7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (apresentar todos os documentos indicados abaixo)

6.7.1. Relação explícita e declaração formal da disponibilidade de ferramentas, equipamentos e pessoal 

técnico especializado, necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

6.7.2. Comprovação da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional(is) reconhecido(s) pelo sistema CREA e/ ou CONFEA e/ou CAU, detentor(es) de atestado(s) ou 

certidão(ões) de responsabilidade técnica para a execução dos serviços de características semelhantes ou 

compatíveis ao objeto da presente licitação, descritos nos Anexos do presente Edital.  

6.7.3. Certidão de Registro  e  Quitação da empresa do atual  exercício  e prova de inscrição dos  seus 

Responsáveis Técnicos, junto ao referido Conselho de classe, da localidade da sede da licitante.

6.7.4.  A  comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  com  as 

características do objeto da licitação,  limitada a exigência prevista  no Item 8.5.2,  se dará através da 

apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
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privado,  comprobatório  da  capacidade  técnica  para  atendimento  ao  objeto  da  presente  licitação.  Os 

atestados deverão conter:

6.7.4.1 nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax);

6.7.4.2 local e data de emissão;

6.7.4.3 nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

6.7.4.4 comprovação de capacidade  técnica  de atendimento  a 100%  do quantitativo da prestação de 

serviço do objeto do presente Edital (área construtiva de 17.000m2);

6.7.4.4.1 Para  atendimento  do  quantitativo  indicado  no presente  item,  é  admitido  o  somatório  de 

atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.

6.7.4.4.2 Cada atestado deverá demonstrar pelo menos 50% de atendimento do quantitativo.

7 DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº02)

7.1 A Proposta de Preços de cada licitante deverá ser apresentada em envelope indevassável e 

lacrado, sob pena de não recebimento do envelope, com o consequente não credenciamento.

7.2 A proposta de preço deverá ser redigida em português, em linguagem clara, digitada, impressa sem 

emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  em  papel  (A4)  timbrado  da  empresa,  datada  e  assinada  pelo 

representante legal da empresa, devendo conter os seguintes dados:

Nome da empresa;

Endereço;

Telefone;

C.N.P.J;

Inscrição Estadual;

Prazo de entrega dos serviços;

Validade da proposta (Mínimo de sessenta dias);

Nome do responsável pela empresa.

7.3  Quando da apresentação da  Proposta de Preços na licitação,  estará confirmado que a empresa 

licitante realizou a vistoria técnica, analisou os arquivos dos Projetos Arquitetônico e Complementares a 

serem  executados  na  edificação,  examinou  completamente  o  Edital  e  todos  os  seus  anexos,  que  os 

analisou  detalhadamente  e  que  obteve  da  Comissão  de  Licitação  as  informações  satisfatórias  sobre 

qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital  desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de 

preços de maneira completa e totalmente satisfatória. 
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7.4  A proposta  deverá  constar  o  preço  unitário  e  global  de  todos  os  itens  propostos  para  o  dia  de 

recebimento de proposta, em reais, incluindo neles, impostos, fretes, equipamentos, insumos e mão de 

obra  necessários  à  execução dos  serviços  discriminados  no Anexo  I  deste  edital  ou  quaisquer  outras 

despesas que sobre os mesmos possam incidir.

7.5  No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta, prevalecerá 

o valor grafado por extenso;

7.6 A especificação clara e detalhada de todos os itens da proposta, citando as condições da prestação do 

serviço, de forma a permitir a comprovação do atendimento às especificações técnicas exigidas no Anexo I 

deste edital.

7.6.1 O envelope de número 02, correspondente à 2ª FASE / PROPOSTA DE PREÇOS e deverá 

conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir relacionados:

7.6.1.1 -  O prazo para o início da prestação do serviço será após a  assinatura do contrato anexo ao 

presente Edital.

7.6.1.1.1 Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior a 75 

(setenta e cinco) dias úteis, excluindo-se os prazos de fornecimento e análise documental, contados a 

partir da assinatura do contrato, sob pena de desclassificação da licitante.

7.6.1.1.2 Quando  da  necessidade  de  análise  documental  e  da  interrupção  do  prazo  estipulado 

(comprovado por meio da entrega dos protocolos), deverá ser contatada a equipe de apoio técnico do 

certame para intermediar, se possível for, os trâmites nos órgãos públicos. 

7.6.1.3 Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante. 

7.6.1.4  A CONTRATADA arcará com todas as taxas exigidas pelo Órgão Ambiental, bem como 

outras taxas públicas que poderão incidir sobre o processo de licenciamento ambiental desde 

que  a  Etapa  discriminada,  conforme  anexo  I,  deste  edital,  seja  de  responsabilidade  da 

CONTRATADA.

7.6.2 Planilha de Quantitativos e Preços unitário e global, com preços em real, que poderá ser grafada em 

computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível. O documento deverá ser 

elaborado em papel timbrado, não será  aceita cópia xerográfica da planilha do C ODONT. O documento 

deverá conter: 

a) Identificação da empresa licitante; 

b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa; 

c) Mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados na planilha proposta em Edital, com 

os preços propostos pela licitante. (Anexo I)
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7.6.3  Nos  preços  propostos  deverão  ser  computados  materiais,  fornecimento  de  mão-de-obra, 

equipamentos necessários  à  elaboração  de  documentos, mapas  e  croquis,  realização  de  medições, 

transporte  de  qualquer  natureza,  administração,  encargos  sociais  e  fiscais,  lucros  e  quaisquer  outras 

despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta licitação; 

7.6.4 Apresentar  o  “Atestado  de  Vistoria”  (  ANEXO  “II”)  ,    junto  a  Proposta  Comercial,   

devidamente assinado pelo representante da empresa;

7.6.4.1 Para a execução do serviço, é necessária visita técnica ao local para avaliação da área física e das 

instalações existentes, bem como o conhecimento dos Projetos Arquitetônico e Complementares.

7.6.4.2  As visitas técnicas dos licitantes participantes do certame deverão ser estabelecidas mediante 

agendamento  prévio  no  Almoxarifado  do  COdont  e  ocorrerão  de  maneira  individualizada  em  horário 

diferenciado para cada licitante. A visita poderá ser agendada pelo telefone (31) 3307 0463.

7.6.4.3  Os  licitantes  deverão observar  na visita  técnica,  nas  edificações  existentes  e  nos  projetos  de 

acréscimo de área construída, os itens necessários à elaboração do EIV, contidos no Roteiro de Estudo de 

Impacto de Vizinhança – CONFORME Anexos do Edital.

7.6.5- Declaração de que nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre a prestação do serviço da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 

contratada.

7.6.6 DECLARAÇÕES

7.6.6.1 Declaração de que o licitante não é 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 não 

possui,  em  seu  quadro,  trabalhadores  menores  de  18  anos  realizando  trabalho  noturno,  perigoso  ou 

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

aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo abaixo: 

DECLARAÇÃO DO GAGEF

Declaro,  para os devidos fins,  junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais – 

CAGEF,  sob  as  penas  da  lei,  que  as  informações  abaixo  sobre  o  fornecedor, 

______________________________________________________________________,  CNPJ  nº 

______________________________, são firmes e verdadeiras:

a) Na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 

(dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, na forma da lei;

b) Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados do Cadastro Geral de 
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Fornecedores do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais são verdadeiras e exprimem a 

atual  situação  do  fornecedor,  comprovada  pelos  documentos  apresentados  ao  setor  de 

cadastramento de fornecedores;

c) O  porte  da  empresa  é  _________________________,  de  acordo  com  o  definido  na  legislação 

pertinente, especialmente o disposto no art. 3º da Lei complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006;

d) Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente ao CAGEF a ocorrência de qualquer fato 

impeditivo  ou  posterior  a  esta  declaração  que  interfira  nos  dados  constantes  dos  registros 

cadastrais do estado de Minas Gerais, inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado 

acima.

Belo Horizonte, ___de _____________de 2014. 

________________________________________________

Nome / assinatura do sócio ou representante legal

8 DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 1ª FASE / HABILITAÇÃO PRELIMINAR

8.1  Na data  e hora marcadas para a realização da licitação,  a  Comissão Especial de Licitação –  CEL 

procederá  a  abertura  do  Envelope  de  número  01 contendo  a  documentação  relativa  à  “1ª  Fase  / 

Habilitação”, obedecendo ao seguinte roteiro: 

a) Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo a sua análise nos termos 

deste Edital e legislação específica;

b)  Habilitação  das  empresas  que  cumprirem  as  exigências  prefixadas  neste  Edital,  rubricando  a 

documentação juntamente com os representantes credenciados dos proponentes;

c) Devolução do envelope de número 02, contendo a documentação relativa à “2ª Fase / Proposta de 

preços”,  fechado, mediante recibo, à participante inabilitada, desde que não haja recurso ou, 

se interposto, após sua denegação.

9  DA  ABERTURA  DA  DOCUMENTAÇÃO  RELATIVA  À  2ª  FASE  /  PROPOSTA  DE  PREÇOS  E  DO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1 A abertura do envelope de número 02, relativa à “2ª Fase / Proposta de Preços”, contendo a 

proposta da empresa, desde que transcorrido o prazo para interpor recurso ou mediante assinatura do 

Termo de Desistência do Recurso pelas licitantes, conforme previsto no preâmbulo deste Edital; 

9.2 A Comissão, ao proceder o exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que:
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9.2.1  Ultrapassem o valor máximo estipulado pela CEL/COdont, no item 3.1 deste Edital;

9.2.2 Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão 

de seu conteúdo; 

9.2.3 Não atendam às condições estipuladas nos artigos 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93; 

9.2.4  Tenham os preços considerados inexequíveis de acordo com o art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, 

com redação dada pela Lei Federal nº 9.648, de 27/05/98;

9.2.5 Não tenham observado a legislação e termos do presente Edital;

9.3 A classificação obedecerá ao critério do MENOR PREÇO, nos termos do inciso I, § 1º do art. 45, da Lei 

Federal nº 8.666/93.

9.3.1. Será classificada em primeiro lugar, a licitante que oferecer o menor preço para a execução dos 

serviços, objeto desta licitação;

9.3.2  Para a correta observância das disposições do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, a Comissão de 

Licitação, com amparo no § 3º do art. 43, da mesma Lei, poderá determinar diligência para 

apuração(ões) do(s) preço(s) proposto(s) pela(s) licitante(s);

9.3.3 A Comissão poderá exigir da licitante vencedora a apresentação, no prazo de dois dias úteis, de 

demonstrações  dos  custos,  por  meio  de  composições  específicas,  que  comprovem  estar  os  insumos 

coerentes  com  os  preços  e  compatíveis  com  a  execução  do  objeto  do  contrato,  sob  pena  de 

desclassificação da licitante. 

9.4 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte.

9.4.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores ao melhor preço proposto.

9.4.2 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

9.4.2.1 a pequena empresa mais bem classificada poderá apresentar  nova proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da data 

de recebimento da notificação efetuada pela CEL/COdont, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado;

9.4.2.2 não ocorrendo contratação da pequena empresa, na forma do inciso anterior, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do artigo 44 da Lei Complementar 

federal nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.4.2.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do artigo 44 da Lei Complementar  

federal nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
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apresentar melhor oferta.

9.4.3 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no  caput do artigo mencionado no inciso 

anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.4.4  O disposto no artigo 45 da Lei  Complementar  federal  nº 123/06 somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.4.5 A  Comissão Especial de Licitação poderá solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas, 

estranhas a ela, para orientar-se na sua decisão final do certame.

9.4.6 –  No caso de todas as propostas serem desclassificadas, a Administração poderá, a seu exclusivo 

critério, fixar às licitantes habilitadas, o prazo de oito dias úteis para apresentação de outras propostas 

escoimadas das causas que motivaram a desclassificação conforme legislação vigente. 

Ao final dos trabalhos, será lavrada Ata, da qual deverá constar, a data, hora e local da sessão, 

nome dos Membros da CPL, nome dos licitantes não habilitados, declarando os motivos da 

inabilitação, se houve ou não licitante vencedor e quaisquer ocorrências que interessarem ao 

julgamento das propostas, assinadas, ao final, por todos os presentes.

10 DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS 

10.1  As  propostas  consideradas  classificadas  serão  verificadas  pela  Comissão  Especial  de  Licitação, 

quanto  a  erros  aritméticos,  na  sua computação ou em seu somatório.  Os  erros  serão  corrigidos  pela 

Comissão da seguinte maneira:

10.1.1  Se existir discrepância entre os valores declarados em algarismos e por extenso, estes últimos 

prevalecerão;

10.1.2  Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço 

unitário prevalecerá, a menos que, na opinião da Comissão, exista um erro grosseiro e óbvio, caso em que 

a proposta será considerada desclassificada;

10.2 O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão Especial e de Licitação de acordo com 

o procedimento acima para correção de erros e deverá ser considerado como aceito.

11 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora, consubstanciada na 

Ata de Julgamento da Proposta mencionada no item 9.4.6;

11.2 Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento e nenhum 

tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o Ordenador de Despesas do 

Centro Odontológico homologará o resultado da licitação, podendo, observado o disposto no art. 49 
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da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-la ou anulá-la;

11.3 A  adjudicatária  firmará,  após  a  homologação  do  resultado  da  licitação,  o  respectivo  contrato, 

conforme modelo  em anexo,  denominado  ANEXO III integrante  deste  Edital,  observadas  as  condições 

estipuladas no mesmo;

11.4 A adjudicatária será notificada pela Comissão para, no prazo de até cinco dias, contados da data do 

recebimento da notificação, assinar o contrato, ou instrumento equivalente.

11.4.1 Neste prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo da CEL/COdont, presentes as 

razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

11.4.1.1 O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 

interrompe a contagem do prazo de validade da proposta, que é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

11.4.2  O adjudicatário, para a assinatura do contrato, deverá comprovar a manutenção das condições 

demonstradas para sua habilitação.

11.4.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou se recuse 

a  assiná-lo,  serão  convocados  os  licitantes  remanescentes,  observada  a  ordem de  classificação,  para 

celebrar o contrato.

12 DO CONTRATO 

12.1 O contrato obedecerá ao modelo constante do ANEXO “III”, integrante deste Edital. 

12.2 Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição: 

a) O Edital de Licitação;

b) A proposta vencedora desta licitação; 

c) A Planilha descritiva de serviços; 

d) Versão digital dos Projetos Arquitetônico e Complementares;

e) Escopo dos Serviços;

f) Cronograma Físico- Financeiro elaborado pela vencedora contratada.

12.3. A Comissão poderá proceder alterações contratuais nas condições previstas nos artigos 58 e 65 da 

Lei Federal nº 8.666/93, com redação dada pelo artigo 1º da Lei Federal nº 9.648/98;

12.4 O contrato oriundo desta licitação poderá ser rescindido pela Contratante, independentemente de 

ação ou interpelação judicial, em conformidade com o art. 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.

12.5 A contratada  estará  obrigada  a  aceitar  os  acréscimos  e  supressões  julgadas  necessárias  pela 

Administração, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores;

12.6 Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil Brasileiro, a 

contratada se obriga a comunicar, por escrito, à Comissão a ocorrência do evento, suspendendo-se suas 

obrigações, enquanto perdurar tal situação. 
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12.6.1 Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-á por 

período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de dias que 

foram paralisados, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.7 Todas as despesas inerentes ao contrato, correrão por conta da contratada; 

12.8 Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre a contratante e contratada serão 

feitos  por  escrito  e/ou  registrados,  nas  ocasiões  devidas,  não  sendo  aceitas  quaisquer  considerações 

verbais; 

12.9 O regime de execução do serviço será o de Empreitada por Preço Global.

13 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

13.1- O Ordenador de Despesa do COdont, em ato/despacho fundamentado, poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público e deverá anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem 

a obrigação de indenizar.

14.  DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1  O licitante vencedor deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56 da Lei Federal 8666/93 e 

suas alterações posteriores, facultada à Contratante a verificação de idoneidade da garantia ofertada, a 

qualquer tempo, podendo ainda,  optar a Contratada por uma das seguintes modalidades:

II - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

III - Seguro-garantia;

III- Fiança bancária.

14.2 A  garantia  apresentada,  somente  será  liberada ou restituída após  o  cumprimento  do  objeto  do 

Contrato desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela pertinente, 

hipótese em que ficará retida até solução final, e expressa autorização do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, nos termos do disposto no inciso XXIV, art. 13, da Lei Complementar n. 33, de 28.06.94 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais). 

14.3 Quando a garantia for prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente por qualquer 

índice autorizado pelo Governo Federal ou pelos “Fatores de Atualização Monetária” utilizados pela Justiça 

Estadual de Minas Gerais.

14.4 A garantia contratual terá seu valor atualizado nos termos do art. 56, parágrafo 2º da Lei 

nº 8666/93.
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15 – DAS OBRIGAÇÕES

15.1 DA CONTRATADA

Cabe à contratada: 

I  - Além  das  responsabilidades  atinentes  à  fase  de  execução  do  objeto  contratado,  responderá  pela 

qualidade, correção e segurança do serviço nos termos da legislação pertinente.

II  - A Contratada deverá manter  durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital de Licitação, conforme estabelecido no inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 

8.666/93.

15.2 DA CONTRATANTE 

I – Receber o objeto deste contrato nos termos do art 73 “I” da Lei 8666/93;

II - Acompanhar e fiscalizar a execução de todos os serviços ora contratados;

III - Recusar qualquer serviço que não se enquadre nas especificações e padrões do Estado ou exigidos em 

contrato/Edital;

IV - Publicar o resumo do contrato, consoante ao artigo 61, § único, da Lei Nº 8.666/93.

V - Pagar a contratada até 30(trinta) dias consecutivos ao mês subsequente da prestação dos serviços 

mediante a apresentação dos correspondentes documentos de cobrança devidamente acompanhados das 

notas fiscais correspondentes, bem como de cópia da guia de recolhimento da contribuição providenciaria 

e do FGTS, ambos autenticados e das respectivas folhas de pagamento, desde que os mesmos estejam 

corretos e os serviços tenham sido efetivamente prestados, conforme cronograma anexo “I”.

16 DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

16.1 Durante a elaboração do EIV a empresa deverá efetuar reuniões semanalmente com os 

Membros Técnicos do Centro Odontológico.

16.2 - Os serviços prestados pela empresa adjudicada serão submetidos, a critério do COdont, à análise e 

avaliação técnica de funcionários qualificados, pertencentes ao quadro da CONTRATANTE, designados para 

tal fim e pela Diretoria de Apoio Logístico – DAL/PMMG. 

16.3 - A prestação do serviço far-se-á mediante solicitação formal da Seção de Licitação e Compras, para a 

assinatura do contrato, em dias úteis, por telefone ou meio eletrônico fornecido na proposta, observadas, 

as regras fixadas neste Edital.

16.4 - O prazo para o início da prestação do serviço será de no máximo 5 (cinco) dias úteis, 

contados  a  partir  da  data  de  convocação  para  assinatura  do  contrato,  por  e-mail,  fax  ou 

telefone. 
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16.5 -  O recebimento do serviço  pela  contratante deverá estar  em conformidade com a proposta  da 

contratada e atender às especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas no Cronograma Físico 

Financeiro do Anexo I.

16.5.1  - O  recebimento  provisório  não  se  traduz  por  aceitação,  esta  somente  será  efetivada  após 

avaliação,  julgamento e aceite definitivo da execução do serviço,   pelo(s) Responsável(is) designado(s) 

pelo Ordenador de Despesas.

16.5.2- O serviço objeto desta licitação será considerado recebido e aceito, somente após ter sido avaliado 

pelo(s)  Responsável(is)  designado(s)  pelo Ordenador  de Despesa do Centro de Odontológico,  tudo em 

conformidade com as especificações técnicas, prazos e condições apontadas no Anexo I, em observância 

ao §1º, do art. 10, do Decreto 37.924, de 16 de maio de 1996, para tal fim, que adotará os seguintes  

procedimentos:

I - Provisoriamente: receberá o serviço apresentado pela Contratada, que deverá ser protocolado junto à 

Prefeitura para análise e aprovação. Observada alguma irregularidade na execução do trabalho, a empresa 

contratada será notificada,  por  escrito,  por  meio  de emissão de laudo de reprovação de qual(is)  o(s) 

item(s)  que deverá(ão)  ser  substituído/corrigido(s)  /trocado (s),  no menor prazo possível. Em caso de 

aprovação  provisória  do  trabalho,  a  contratante  receberá  o  serviço,  mediante  recibo,  conforme 

Cronograma Físico Financeiro.

II - Definitivamente: após recebimento provisório o EIV aprovado pela PBH será fruto de emissão de novo 

documento (PLU) que comprovará o recebimento definitivo do Estudo. O documento oficial  deverá estar 

emitido em papel timbrado da Prefeitura de Belo Horizonte.

16.5.3 - O serviço recusado poderá ter seu prazo prorrogado, se o motivo for devidamente justificado, após 

recebimento da comunicação de recusa expressa e formal pela PBH.

16.5.4  -  Em  caso  de  irregularidade  não  sanada  pela  CONTRATADA,  o  funcionário  responsável  pelo 

recebimento do serviço reduzirá a termo os fatos ocorridos (conforme Relatório de Pendências emitido pela 

PBH) e encaminhará ao Ordenador de Despesas para adoção das penalidades cabíveis em Lei, que poderá 

optar pelos demais concorrentes, obedecidas a ordem de classificação, nos termos do artigo 64, §2º, da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

16.5.5 - A contratada que tiver serviço recusado, observado o sub item 16.5.4 e após lhe ser dado o direito  

de  ampla  defesa,  e,  esta  não  ter  sanado  as  irregularidades,  poderá  ser  incluída  no  “Cadastro  de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Pública Estadual – CAFIMP”.

17. DO PRAZO

17.1 - O prazo para conclusão do EIV será de 75 (setenta e cinco) dias úteis a partir da assinatura do 
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contrato, sendo estendido por mais 30 (trinta) dias para recebimento REIV (Relatório de Estudo de Impacto 

de  Vizinhança)  emitido  pelo  COMPUR  (Conselho  Municipal  de  Política  Urbana),  excluso  os  prazos  de 

emissão e análise documental pela Contratante e pelos órgãos inerentes a aprovação EIV.

17.1.1 - Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior a 60 

(sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Início pelo CODONT, sob 

pena de desclassificação da licitante

17.2 O local  do empreendimento é o mesmo da edificação onde será realizada a reforma, no Centro 

Odontológico da PMMG. Avenida do Contorno, 3.300 – bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais.

18- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, 

bem  como  o  atraso  e  a  inexecução  parcial  ou  total  do  contrato  caracterizam  descumprimento  das 

obrigações  assumidas  e  permitem  a  aplicação  das  seguintes  sanções  pelo  CONTRATANTE,  conforme 

Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012:

18.1.1-Advertência por escrito;

18.1.2 Multa, conforme os limites máximos abaixo:

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

fornecimento não realizado;

18.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 

adjudicatário em  retirar a Nota de Empenho conforme o item 11.1.

18.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 

30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 

destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

18.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, por 

prazo não superior a cinco anos;

18.1.4 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto 

no inciso II do art. 54 do Decreto Estadual nº 45.902/2012.

18.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento  total  ou parcial  das  obrigações 

contratuais: 
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18.2.1 Não atendimento às especificações técnicas relativas à elaboração de EIV, conforme a orientação 

da PBH (OLEI), previsto no Anexo do presente Edital;

18.2.2 Retardamento imotivado da entrega do serviço contratado, de acordo com o escalonamento das 

etapas prevista no Anexo I;

18.2.3 Paralisação  da  prestação  do  serviço  contratado,  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  à 

Administração Pública Estadual;

18.2.4- Prestação de serviço de baixa qualidade.

18.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no item 15.1.

18.4 As sanções relacionadas nos itens 18.1.3 e 18.1.4 também poderão ser aplicadas àquele que:

18.4.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

18.4.2 Apresentar declaração ou documentação falsa;

18.4.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

18.4.4 Não mantiver a proposta;

18.4.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

18.4.6-Comportar-se de modo inidôneo;

18.4.7 Cometer fraude fiscal.

18.5 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa 

e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº 

45.902/2012.

18.6 As sanções relacionadas nos itens 18.1.3 e 18.1.4 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP. 

19. DO PAGAMENTO     

19.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, 

por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos 

bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 dias  corridos da data do recebimento definitivo de cada 

etapa  do  cronograma  anexo I  do  presente  Edital,  com base  no  Documento  Auxiliar  de  Nota  Fiscal 

eletrônica  (NF-e)  –  DANFE  –  ou  na(s)  Nota(s)  Fiscal(is),  devidamente  conferidos  e  aprovados  pelo 

CONTRATANTE. 

19.2 O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a mercadoria e deverá realizar a verificação da 

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

o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de 
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Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. O pagamento 

da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

19.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o 

pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo 

CONTRATANTE.

19.4 O  pagamento fica  condicionado à  regularidade da CONTRATADA perante o  CAGEF,  garantindo a 

manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

19.5 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação perante o 

cadastro.  O prazo para pagamento será interrompido,  reiniciando a contagem a partir  da data de sua 

regularização.

19.6 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão 

fornecidas 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).

19.7 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s):

1251.10.302.172.2060.0001.33.90.35– Fonte (s)  de Recurso (s)  49.2    ou  quaisquer outras que   

vierem substituí-las.

20 DAS DISPOSICÕES FINAIS

20.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer até o segundo dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, apontando as suas falhas ou irregularidades,  

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, § 2º do art. 41 da Lei Federal 8.666/93;

20.2 A  não  apresentação  de  dúvidas  dentro  do  prazo  fixado  no  item  anterior  presume  o  pleno 

entendimento e aceitação deste Edital;

20.3 O  presente  Edital  poderá  ser  revogado  por  razões  de  interesse  público  decorrentes  de  fato 

superveniente  devidamente  comprovado,  bem  como  ser  anulado   por  ilegalidade,  de  ofício,  ou  por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando assegurado o 

direito ao contraditório e à ampla defesa.

20.4 Os  casos  omissos  e  não  previstos  neste  Edital,  serão  resolvidos  pela  Comissão  Especial  de 

Licitação.

20.5- SÃO PARTES INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTE EDITAL

ANEXO “I” CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

23 / 34

 TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014 –  SERVIÇOS DE ESTUDOS DE VIZINHANÇA C ODONT.

Aprovado em: 29/04 /2014  PROTOCOLO N º ____/2014

-

RONAN QUEIROZ SOUZA
Assessor Jurídico
OAB/MG –118.346

  
MÁRCIA REGINA OLIVEIRA DINIZ, TEN CEL PM 

QOS
Ordenadora de Despesa



ANEXO “II” VISTORIA TÉCNICA 

ANEXO “III” MINUTA DO EDITAL

Orientação para o Licenciamento e Empreendimento de Impacto Urbanístico – OLEI

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - Orientações para preenchimento

Roteiro de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

Cronograma Físico-financeiro elaborado pela vencedora contratada

Versão digital dos Projetos Arquitetônico e Complementares

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2014.

_________________________________________

MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA DINIZ, TEN CEL PM

ORDENADORA DE DESPESA
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Anexo I

DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Quadro 01: Proposta de Cronograma, de acordo com a realização dos trabalhos.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA A ENTREGA DO EIV

FASES AÇÃO
DATA DE 

CONCLUSÃO
VALOR A SER 

PAGO
RESPONSABILIDAD

E

1ª ETAPA
Realizar cadastro junto ao órgão 

de classe (CREA ou CAU) da 
Responsabilidade Técnica para 

elaboração do EIV

Imediatament
e após 

assinatura do 
contrato

Incluído na 
segunda etapa

CONTRATADA

2ª ETAPA

Elaboração de levantamento 
planialtimétrico de todas as 

edificações existentes no 
complexo arquitetônico do 1º 
BPM / COdont e representá-las 

conforme a norma de 
“Apresentação do Projeto e do 

Levantamento da Edificação”, da 
Prefeitura de Belo Horizonte.

Até 20 dias 
úteis a partir 
da assinatura 
do contrato 

25% do valor total 
do contrato

CONTRATADA / 
CONTRATANTE

3ª ETAPA
Elaboração e conclusão do 

Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV, com entrega 

ao COdont para repasse à 
Prefeitura

Até 75 dias 
úteis a partir 
da assinatura 
do contrato

25% do valor total 
do contrato CONTRATADA / 

CONTRATANTE

4ª ETAPA
Publicação da nota de protocolo 

de EIV para análise do órgão 
competente do poder executivo

Imediatament
e após 

realização do 
protocolo 

junto à PBH

Sem ônus CONTRATANTE

5ª ETAPA

Aguardar a emissão do REIV 
(Relatório de Estudo de Impacto 
de Vizinhança) e consequente 

liberação do Parecer de 
Licenciamento Urbanístico (PLU).

Procedimento 
deve ser 

subsequente 
às etapas 
anteriores

50% do valor total 
do contrato

CONTRATADA / 
CONTRATANTE

Obs.:  1) O pagamento de cada etapa só será realizado a partir de uma análise técnica pela PMMG ou 
apresentação de documentos que comprovem a finalização de cada uma delas.
2) – A CONTRATADA arcará com todas as taxas exigidas pelo Órgão Ambiental, bem como outras taxas 
públicas que poderão incidir sobre o processo de licenciamento ambiental desde que a Etapa discriminada 
seja de responsabilidade da CONTRATADA
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Anexo II

VISTORIA TÉCNICA 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO  Nº 01/2014

PROCESSO Nº:13/2014

OBJETO: A  PRESENTE  LICITAÇÃO  TEM  POR  OBJETO  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, de acordo 

com os critérios estabelecidos neste Edital  e dentro das descrições contidas no Anexo “I” 

deste instrumento convocatório.

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa__________________________________,  inscrita  sob o CNPJ____________________________________,  

vem por meio deste Atestado de Visita Técnica declarar que enviou representante credenciado(a) 

____________________________ (nome, CPF e cargo na empresa), a fim de inspecionar  e coletar informações 

de todos os dados e elementos (do presente Edital e seus anexos) que possam vir a ter influência no valor  

da  proposta  a  ser  apresentada  e  no desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem adjudicados  à  empresa 

vencedora  da  referida  licitação, bem  como  o  tomou  conhecimento  dos  Projetos  Arquitetônico  e 

Complementares. 

Belo Horizonte, ______ de____________ de  2014.

________________________________________
Nome:

Assinatura do funcionário da empresa

_______________________________
Responsável/C.ODONT
SETOR ALMOXARIFADO

De acordo:
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ANEXO “III” 

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº: 01/2014

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º __________

Contrato  Administrativo  para CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  PARA  ELABORAÇÃO DE  ESTUDO DE 

IMPACTO DE VIZINHANÇA, de acordo com os critérios estabelecidos em Edital e dentro das 

descrições  contidas  nos  Anexos  deste  instrumento  convocatório,  Da  TOMADA  DE  PREÇO  nº 

01/2014, regido pela Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº 13.994 de 18 de 

setembro  de  2001,  pelo  Decreto  Estadual  nº  42.408,  de  08  de  março  de  2002,  e  suas  alterações 

posteriores, Decreto Estadual nº 44.431 de 29 de Dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de julho 

de  2002,  as  demais  normas  pertinentes  e  pelas  condições  estabelecidas  pelo  Edital  emitido  pela 

CONTRATANTE.

CLÁUSULA PRIMEIRA   - DAS PARTES

CONTRATANTE: 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

Representante Legal: (inserir nome, número do MASP e do CPF)

CONTRATADA:

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF)

Cargo que ocupa:

CLÁUSULA SEGUNDA   - DO OBJETO

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  ELABORAÇÃO DE 

ESTUDO DE IMPACTO  DE VIZINHANÇA, de acordo com os critérios estabelecidos em Edital e 
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dentro das descrições contidas nos anexos “I” deste instrumento convocatório que, juntamente 

com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA   TERCEIRA   -  DA VIGÊNCIA

3.1 Este  contrato  vigorará  por  12  (doze)  meses,  a  contar  da  data  de  sua  publicação,  podendo  ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) 

meses, conforme permissão no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA   - PREÇO E PAGAMENTO 

4. DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por 

meio  de  ordem bancária  emitida  por  processamento  eletrônico,  a  crédito  do beneficiário  em um dos 

bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 dias  corridos da data do recebimento definitivo de cada 

etapa  do  cronograma  anexo I  do  presente  Edital,  com base  no  Documento  Auxiliar  de  Nota  Fiscal 

eletrônica  (NF-e)  –  DANFE  –  ou  na(s)  Nota(s)  Fiscal(is),  devidamente  conferidos  e  aprovados  pelo 

CONTRATANTE. 

4.2 O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a mercadoria e deverá realizar a verificação da 

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

o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de 

Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. O pagamento 

da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor.

4.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o 

pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo 

CONTRATANTE.

4.4 O  pagamento  fica  condicionado  à  regularidade  da  CONTRATADA  perante  o  CAGEF,  garantindo  a 

manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

4.5 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação perante o 

cadastro.  O prazo para pagamento será interrompido,  reiniciando a contagem a partir  da data de sua 

regularização.

4.6 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão 

fornecidas 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).
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4.7 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s):

1251.10.302.172.2060.0001.33.90.35– Fonte (s)  de Recurso (s)  49.2  

CLÁUSULA QUINTA   – DA GARANTIA CONTRATUAL 

5.1 O licitante vencedor deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56 da Lei Federal 8666/93 e 

suas alterações posteriores, facultada à Contratante a verificação de idoneidade da garantia ofertada, a 

qualquer tempo, podendo ainda,  optar a Contratada por uma das seguintes modalidades:

5.1.1 - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

5.1.2 - Seguro-garantia;

5.1.3 - Fiança bancária.

5.2-  A  garantia  apresentada,  somente  será  liberada  ou  restituída  após  o  cumprimento  do  objeto  do 

Contrato desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela pertinente, 

hipótese em que ficará retida até solução final, e expressa autorização do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, nos termos do disposto no inciso XXIV, art. 13, da Lei Complementar n. 33, de 28.06.94 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais). 

5.3- Quando a garantia for prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente por qualquer 

índice autorizado pelo Governo Federal ou pelos “Fatores de Atualização Monetária” utilizados pela Justiça 

Estadual de Minas Gerais.

5.4– A garantia contratual terá seu valor atualizado nos termos do art. 56, parágrafo 2º da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

6.1 Durante a elaboração do EIV a empresa deverá efetuar reuniões semanalmente com os 

Membros Técnicos do Centro Odontológico.

6.2 - Os serviços prestados pela empresa adjudicada serão submetidos, a critério do COdont, à análise e 

avaliação técnica de funcionários qualificados, pertencentes ao quadro da CONTRATANTE, designados para 

tal fim e pela Diretoria de Apoio Logístico – DAL/PMMG. 

6.3 - A prestação do serviço far-se-á mediante solicitação formal da Seção de Licitação e Compras, para a 

assinatura do contrato, em dias úteis, por telefone ou meio eletrônico fornecido na proposta, observadas, 

as regras fixadas neste Edital.

6.4  - O prazo  para  o  início  da  prestação  do  serviço  será  de  no  máximo  cinco  dias  úteis, 

contados  a  partir  da  data  de  convocação  para  assinatura  do  contrato,  por  e-mail,  fax  ou 

telefone. 
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6.5  -  O recebimento  do  serviço  pela  contratante  deverá  estar  em conformidade  com a  proposta  da 

contratada e atender às especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas no Cronograma Físico 

Financeiro do Termo de Referência (Anexo  I).

6.5.1 - O recebimento provisório não se traduz por aceitação, esta somente será efetivada após avaliação,  

julgamento  e  aceite  definitivo  da  execução  do  serviço,   pelo(s)  Responsável(is)  designado(s)   pelo 

Ordenador de Despesas.

6.5.2- O serviço objeto desta licitação será considerado recebido e aceito, somente após ter sido avaliado 

pelo(s)  Responsável(is)  designado(s)  pelo Ordenador  de Despesa do Centro de Odontológico,  tudo em 

conformidade com as especificações técnicas, prazos e condições apontadas no Anexo I, em observância 

ao §1º, do art. 10, do Decreto 37.924, de 16 de maio de 1996, para tal fim, que adotará os seguintes  

procedimentos:

I - Provisoriamente: receberá o serviço apresentado pela Contratada, que deverá ser protocolado junto à 

Prefeitura para análise e aprovação. Observada alguma irregularidade na execução do trabalho, a empresa 

contratada será notificada,  por  escrito,  por  meio  de emissão de laudo de reprovação de qual(is)  o(s) 

item(s) que deverá(ão) ser substituído/corrigido(s) /trocado (s),  no prazo de 02 (dois) dias úteis. Em caso 

de  aprovação  provisória  do  trabalho,  a  contratante  receberá  o  serviço,  mediante  recibo,  conforme 

Cronograma Físico Financeiro.

II - Definitivamente: após recebimento provisório o EIV aprovado pela PBH será fruto de emissão de novo 

documento (PLU) que comprovará o recebimento definitivo do Estudo.

6.5.3 - O serviço recusado poderá ter seu prazo prorrogado, se o motivo for devidamente justificado, após  

recebimento da comunicação de recusa expressa e formal pela PBH.

6.5.4  -  Em  caso  de  irregularidade  não  sanada  pela  CONTRATADA,  o  funcionário  responsável  pelo 

recebimento do serviço reduzirá a termo os fatos ocorridos (conforme Relatório de Pendências emitido pela 

PBH) e encaminhará ao Ordenador de Despesas para adoção das penalidades cabíveis em Lei, que poderá 

optar pelos demais concorrentes, obedecidas a ordem de classificação, nos termos do artigo 64, §2º, da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.5.5 - A contratada que tiver serviço recusado, observado o sub item 6.5.4 e após lhe ser dado o direito de 

ampla defesa, e, esta não ter sanado as irregularidades, poderá ser incluída no “Cadastro de Fornecedores 

Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Pública Estadual – CAFIMP”.

CLÁUSULA   OITAVA   - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, 

bem  como  o  atraso  e  a  inexecução  parcial  ou  total  do  contrato  caracterizam  descumprimento  das 
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obrigações  assumidas  e  permitem  a  aplicação  das  seguintes  sanções  pelo  CONTRATANTE,  conforme 

Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012:

I - Advertência por escrito;

II - Multa, conforme os limites máximos abaixo:

II.I - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento  

não realizado;

II.II -  10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 

adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

II.III - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 

destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

II.IV -  Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, por 

prazo não superior a dois anos;

II.V  -   Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto 

no inciso II do art. 54 do Decreto Estadual nº 45.902/2012.

8.2 -  São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total  ou parcial  das obrigações 

contratuais: 

I - Não atendimento às especificações técnicas previstas no Anexo I do presente Edital;

II -  Retardamento imotivado de fornecimento;

III - Paralisação da prestação de serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública 

Estadual;

IV – Utilização de material ou equipamento falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para 

o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

V - Prestação de serviço de baixa qualidade.

8.3- A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no item 8.1.

8.4 - A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela 

CONTRATADA.

8.5-  As sanções relacionadas no item 8.1, subitens II.IV e II.V,  também podem ser aplicadas àquele 

que:

I -  Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
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II - Apresentar declaração ou documentação falsa;

III - Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

IV - Não mantiver a proposta;

V - Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

VI - Comportar-se de modo inidôneo;

VII - Cometer fraude fiscal.

8.6 - A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa 

e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº 

45.902/2012.

8.5 - As sanções relacionadas no item 8.1, subitens II.IV e II.V serão obrigatoriamente registradas no 

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

 

CLÁUSULA NONA    - DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:

9.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão 

ser, também, aplicada àqueles que:

I. - Retardarem a execução da licitação;

II. - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

III - FIZEREM DECLARAÇÃO FALSA OU COMETEREM FRAUDE FISCAL.

CLÁUSULA DÉCIMA   - DO PREPOSTO

10.1 - Para acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato, a CONTRATANTE elege como seu 

preposto, o militar na função de Sub Chefe do Centro Odontológico da PMMG. 

10.2 –  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  representante  deverão  ser 

solicitadas a seu superior, neste ato representado pelo  Chefe do Centro Odontológico; para a adoção de 

medidas convenientes em tempo hábil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA   - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

11.1 - Integram o presente contrato, para todos os efeitos e independentemente de transcrição, o Edital 

de licitação e seus anexos, a proposta apresentada pela CONTRATADA e a Ata de Realização da Tomada de 

Preço.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA   - DA DÍVIDA  ATIVA

12.1  -  Todas  as  dívidas  da  CONTRATADA para  com o  CONTRATANTE,  decorrentes  da  execução  deste 
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Contrato, serão inscritas em Dívida Ativa do Estado de Minas Gerais, pelo órgão competente, para fins de 

cobrança judicial, na forma do Art. 566, c/c Art.578 do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA   - DA RESCISÃO 

13.1  -  Este  contrato  poderá  ser  0rescindido  judicial  ou  extrajudicial  por  ato  unilateral,  escrito  da 

Administração,  nos  casos  enumerados  nos  incisos  I  a  XVII   do  artigo  78   da   Lei   8.666/93   e 

amigavelmente nos termos do artigo 79, II c/c artigo 78  da  mesma  lei.

13.2 - Na hipótese da rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada a reter 

os créditos que a quem tiver direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

13.3 - Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a Contratada será notificada, no prazo de 30 

dias, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

13.4 - Além das hipóteses previstas no Edital o Contrato poderá ser rescindido sempre que a Contratada 

agir dolosamente.   

13.5 - Durante a fase de rescisão do contrato, continuarão sob responsabilidade da Contratada, todos os 

serviços em fase de execução, já faturados,  bem como materiais  existentes no local  da prestação do 

serviço, até o acerto final com a Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA   - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1 - Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 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 recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 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  cinco  dias  úteis,  contados  do  recebimento  do  processo,  sob  pena  de 

responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA   - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1- O presente contrato reger-se-á pela Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual 

nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual nº 42.408, de 08 de março de 2002, Lei 

Estadual nº 13.999/04  e  Decreto Estadual nº 43.701, de 15 de dezembro de 2003.

15.2 - O presente contrato poderá ser alterado, através de Termo Aditivo, nas hipóteses expressamente 

previstas em lei, bem como no caso de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites 
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legalmente permitidos, bem como quanto à possibilidade de prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA    - DO  FORO 

16.1–  Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, para dirimir quaisquer dúvidas, 

demandas ou litígios oriundos do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro.

16.2 - E, por estarem assim, justos e acordadas, assinam o presente instrumento em cinco vias de igual 

teor e forma, depois de lido e achado conforme, na presença de duas testemunhas. 

Belo Horizonte, _____ de ____________ de 2014

____________________________________________ ____________________________________________

CONTRATADA  (Nome legível e assinatura) CONTRATANTE  (Nome legível e assinatura)

Testemunhas:

________________________________________   __________________________________

(Nome legível e assinatura ) CPF / RG (Nome legível e assinatura ) CPF / RG 
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