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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO  
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 – Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE  
 
Processo Nº 1255125 000013/2020 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES (MESA E CADEIRA) PARA A 
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICAIS (EFO) DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 
(APM), EM CUMPRIMENTO DA META DO CONVÊNIO SENASP Nº 892624/2019, 
conforme especificações mínimas constantes do Anexo I e condições estipuladas no Edital. 
 

RECIBO 
 

A Empresa 
______________________________________________________________ retirou 
este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 
_____________________________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS pelo e-mail: cae-licitacoes@pmmg.mg.gov.br PARA EVENTUAIS 

COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS. 

A ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS NÃO SE RESPONSABILIZA 

POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU 

PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO. 

 

AVISO 
 
HOMOLOGADO O PROCESSO LICITATÓRIO, A ASSINATURA DO CONTRATO, 

EMPENHO E DEMAIS TRÂMITES DECORRENTES, SOMENTE OCORRERÃO APÓS O 

REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA UNIÃO À PMMG, NOS TERMOS PREVISTOS 

NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424/2016, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

mailto:cae-licitacoes@pmmg.mg.gov.br
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AVISO 
 
A RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE DOS MATERIAIS FORNECIDOS É DO 

CONTRATADO, INCLUSIVE A PROMOÇÃO DE READEQUAÇÕES, SEMPRE QUE 

DETECTADAS IMPROPRIEDADES QUE POSSAM COMPROMETER A CONSECUÇÃO 

DO OBJETO CONVENIADO. 

 

AVISO 
 
O CONTRATADO É OBRIGADO A CONCEDER LIVRE ACESSO DE SERVIDORES DO 

CONCEDENTE, BEM COMO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, AOS 

PROCESSOS, DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES, REGISTROS CONTÁBEIS E LOCAIS DE 

EXECUÇÃO, REFERENTES AO OBJETO CONTRATADO, INCLUSIVE NOS CASOS EM 

QUE A INSTITUIÇÃO OFICIAL NÃO CONTROLADA PELA UNIÃO FAÇA A GESTÃO DA 

CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO CONVÊNIO. 

 

AVISO 
 
ESTE EDITAL DE LICITAÇÃO TERÁ SEU EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA 

UNIÃO, BEM COMO O RESULTADO DA LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA PREVISÃO DO 

ARTIGO 50 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424/2016, DE 30 DE DEZEMBRO DE 

2016. 
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1. DO PREÂMBULO 
O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
representada pelo CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (CAE), realizará a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 13/2020, em sessão pública, através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, para AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES 
(MESA E CADEIRA) PARA A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICAIS (EFO) DA 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR (APM), EM CUMPRIMENTO DA META DO CONVÊNIO 
SENASP Nº 892624/2019, conforme especificações mínimas constantes do Anexo I e 
condições estipuladas no Edital. Este pregão será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº 
20.826, de 31 de julho de 2013, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei 
Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001 e pelos Decretos Estaduais nº 44.786, de 19 
de abril de 2008, nº 45.902/2012, de 27 de janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de outubro de 
2007, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, nº 45.749, de 05 de outubro de 2011, pela 
Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007, pela 
Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007, Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 26 de abril de 2018, com suas alterações e demais legislações pertinentes, bem 
como pelas condições estabelecidas pelo presente edital. 
 
1.1 O pregão será realizado pela Pregoeira: nº 157.387-2, 2º SGT PM Jéssika dos Santos 
Fernandes. Suplente: nº 107.052-3, 1º Ten PM Sidney Mayrink Gonzaga. Membros da 
equipe de apoio: nº 137.448-7, 2º Sgt PM Robert Alves de Souza; nº 140.534-9, 2º Sgt PM 
Guilherme Henrique Gomes; nº 135.588-2, 3º Sgt PM Igor Alessandro Santos; designados 
pelo Ten Cel PM Chefe do Centro de Administração de Ensino (CAE), Ordenador de 
Despesas, a partir de 05/05/2020, e regido pela Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, 
pelo Decreto nº 44.786 de 18 de abril de 2008 e suas alterações e, subsidiariamente pela 
Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, e demais normas pertinentes e pelas condições 
estabelecidas pelo presente Edital. O atual Ordenador de Despesas e Chefe do CAE é 
Ronivaldo Gonçalves, Ten Cel PM, conforme publicado no Jornal Minas Gerais, Ato nº 
07/2020, de 18/01/2020. 
 
1.2. As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, até as 09:00 (nove horas) do dia 20 de julho de 
2020. A abertura das Propostas Comerciais e o início da sessão será no dia 20 de julho de 
2020, às 09:01 (nove horas e um minuto). 
 
1.3. Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário 
oficial de Brasília/DF. 
 
1.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo se houver 
comunicação em contrário por parte do Pregoeiro.  
 
2. DO OBJETO 
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES (MESA E CADEIRA) PARA A ESCOLA DE 
FORMAÇÃO DE OFICAIS (EFO) DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR (APM), EM 
CUMPRIMENTO DA META DO CONVÊNIO SENASP Nº 892624/2019, conforme 
especificações mínimas constantes do Anexo I e condições estipuladas no Edital.  
 
 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao 
objeto desta licitação, desde que previamente credenciados perante o sistema COMPRAS 
MG e que estejam com cadastro regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF), conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
3.2.1. se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país; 
3.2.2. forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração 
Pública Estadual e Federal; 
3.2.3. forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta 
ou indireta Federal, Estadual ou Municipal; 
3.2.4. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
3.2.5. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.2.6. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
3.2.7. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
3.2.8. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 
3.2.8.1. Justifica-se a vedação à participação de empresas reunidas em consórcios pelo que 
não se verifica complexidade do objeto a ser licitado, sendo facilmente encontrado no 
mercado local, e por que não se trata de projeto de complexa execução que demande 
diversidade de conhecimentos técnicos em conjunto. 
3.2.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário) 
3.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
3.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
3.3.1.1 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 
que microempresa, empresa de pequeno porte. 
3.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
3.3.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
3.3.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
3.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
3.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
3.3.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 
art. 5º da Constituição Federal; 
3.3.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
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3.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
3.6. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
4.1.1 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
4.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 
4.1.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.1.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
4.1.5. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
4.2. O licitante que desejar participar do certame também deverá possuir cadastro ativo junto 
ao Cadastro Geral de Fornecedores (CAGEF) do Estado de Minas Gerais. 
4.2.1. As informações complementares para credenciamento no CAGEF poderão ser obtidas 
pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 155 (para Capital ou 
cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7995 (para outras localidades e celular). 
4.2.2. O credenciamento junto ao CAGEF 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 provedor 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. 
4.2.3. O credenciamento do(s) representante(s) vinculado(s) a um licitante junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob 
pena da aplicação das sanções previstas no item 15 do presente Edital. 
4.2.4. O licitante 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 58/2007, contemplados nos itens 6.11 e 7 deste Edital, deverão 
comprovar a condição de pequena empresa, quando do seu credenciamento no CAGEF, 
com a apresentação: 
4.2.4.1. 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; 
4.2.4.2. 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; 
4.2.4.3. da declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei, na 
hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir os documentos 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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mencionados nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, mediante a comprovação 
dessa circunstância. 
 
5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
5.9. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: valor unitário, marca, fabricante e descrição detalhada do objeto, 
contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no 
que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
5.10. Todas as condições estabelecidas para o lote/aquisição/serviço pelo Anexo I, serão 
tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial. 
5.11. 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 o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo 
única e exclusivamente da CONTRATADA. 
5.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.13. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data 
marcada para a abertura das mesmas. 
5.14.  Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
5.15. A proposta deverá atender à totalidade da quantidade exigida em cada 
lote/aquisição/serviço, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.  
5.16. O preço total proposto para o lote/aquisição deverá ser o somatório dos preços 
unitários de seus respectivos itens multiplicados pelos quantitativos estimados para a 
contratação de cada item.  
5.17. Os licitantes estabelecidos no estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, 
conforme dispõe o art. 6º e item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto Estadual nº 43.080, 
de 13 de dezembro de 2002, e suas alterações. 
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5.17.1. O fornecedor mineiro deverá informar em suas propostas comerciais as informações 
relativas ao preço do produto (ou serviço) e o preço resultante da dedução do ICMS. 
5.17.2. A classificação das propostas, etapa de lances e o julgamento dos preços serão 
realizados a partir dos preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS. 
5.17.2.1. O licitante deverá informar os preços nos quais estejam inclusos os valores 
relativos ao ICMS ao inserir a sua proposta comercial no Portal de Compras. 
5.17.3. O disposto nos subitens 5.17.1 e 5.17.2 não se aplicam aos contribuintes mineiros 
enquadrados como pequena empresa optante pelo regime do Simples Nacional e para 
contratação de serviços. 
5.17.4. As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar 
em suas propostas apenas os preços com ICMS. 
5.17.5. As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas 
propostas conforme o disposto nos itens 5.17.1 a 5.17.2. 
5.17.6. As pequenas empresas mineiras de que trata o item 5.17.4, deverão anexar em suas 
propostas comerciais a ficha de inscrição Estadual na qual conste a opção pelo Simples 
Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime através do 
site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/. 
5.17.7. 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. 
5.18. 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 objeto desta licitação. 
5.19. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobre preço na execução do contrato. 
 
6. DA HABILITAÇÃO 
6.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
e) Cadastro Geral de Fornecedores (CAGEF) do Estado de Minas Gerais 
6.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
6.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
6.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
6.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
6.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
6.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
6.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
6.1.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
6.1.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas; 
6.1.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
6.1.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 
2019. 
6.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação. 
6.1.6.1. A licitante deve se certificar que os arquivos digitais encaminhados pelo sistema têm 
condições de que seu conteúdo possa ser aberto pelo Pregoeiro (por exemplo, garantindo 
que não estejam corrompidos, que estejam desprotegidos, etc.), sob pena de inabilitação. 
6.1.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 
6.1.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
6.1.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
6.1.10. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
6.1.11. 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. 
6.1.12. 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.  
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6.1.13. O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação 
do licitante vencedor. 
 
6.2. DA REGULARIDADE JURÍDICA 
6.2.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
6.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
6.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
6.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
6.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
6.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
6.2.7. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações 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; 
6.2.8. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
6.2.9. 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. 
6.2.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
6.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
6.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  
6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 
6.3.4. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
6.3.5. 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; 
6.3.6. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
6.3.7. A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação 
da regularidade fiscal. 
6.3.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena 
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empresa, assegurar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo tempo inicial corresponderá 
ao momento em que a pequena empresa for declarada vencedora do certame, para a 
devida e necessária regularização, observando o disposto no artigo 110 da Lei Federal nº 
8.666, de 21jun93. 
6.3.7.2. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência 
do direito à contratação, bem como na sujeição às sanções administrativas previstas neste 
edital. 
6.3.7.3. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação 
das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 
6.3.7.4. O prazo previsto no item 6.3.7.1, poderá ser prorrogado por igual período, se 
requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração. 
6.3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento à 
Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, sendo, a partir de 4 de 
janeiro de 2012, documento indispensável à participação em licitações públicas. 
6.3.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
6.3.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 
de inabilitação. 
 
6.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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, 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, com prazo de validade de 
180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de sua expedição. 
 
6.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 1 (um) 
atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 
licitação, com indicação do serviço, qualidade do atendimento, cumprimento de prazos e 
demais condições da prestação do serviço/aquisição. 
 
7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 
7.1. No dia e horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão 
pública do pregão eletrônico através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, com a 
abertura das propostas comerciais. 
7.1.1. Abertas as propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a 
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, para que os 
proponentes possam participar da etapa competitiva. Serão desclassificadas aquelas que 
estiverem em desacordo com o instrumento convocatório ou que identifique o licitante. 
7.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, como 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levando a efeito na fase de aceitação. 
7.1.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
7.1.5. Após a abertura das propostas, no horário previsto neste Edital, o Pregoeiro iniciará a 
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sessão de lances do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas. 
 
7.2. DOS LANCES 
7.2.1. O pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico da análise de propostas e 
convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o 
horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos. 
7.2.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes. 
7.2.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
7.2.4. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
7.2.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do titular do lance. 
7.2.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.2.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
7.2.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 
e fechado. 
7.2.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo 
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.2.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.2.11. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 
máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.2.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 
7.2.13. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo 
de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 
(cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.2.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
atender às exigências de habilitação. 
7.2.15. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 
7.2.15.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (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. 
7.2.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.2.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 
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de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará 
em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
7.2.18. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.2.19. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
7.2.20. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
7.2.21. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
7.2.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
7.2.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
7.2.23.1. no país; 
7.2.23.2. por empresas brasileiras;  
7.2.23.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
7.2.23.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 
7.2.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados. 
7.2.25. Encerrada a fase de lances e ordenadas as ofertas, o pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que possa ser obtido preço mais favorável, e subsequentemente decidir sobre 
sua aceitação; 
7.2.25.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas 
horas) horas envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
7.2.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
 
8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, conforme item 7.2.25.1. 
8.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso. 
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8.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
8.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
8.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
8.5 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 
de um resultado, sob pena de desclassificação. 
8.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 
8.7. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da pequena empresa, 
será assegurado o prazo previsto no item 6.3.7.1, para a devida e necessária regularização. 
8.8.1. 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.comprasgovernamentais.gov.br para a 
retomada da sessão de pregão do lote/aquisição/serviço em referência. 
8.9. 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 
 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o 
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
9.3.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita; 
9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas), sob pena de não 
aceitação da proposta. 
9.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  
9.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.licitanet.mg.gov.br/
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contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 
9.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
9.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
9.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
9.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 
9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
10. DOS RECURSOS 
10.1. Declarado o vencedor, e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, no 
prazo de 30 (trinta) minutos EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO 
EM FORMULÁRIOS PRÓPRIOS, indicando qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 
quais motivos, em campo próprio do sistema. 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
10.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 
10.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo 
estabelecidos no item 8.1 importará na decadência do direito de interposição de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor, na própria sessão. 
10.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) 
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros 03 (três dias) úteis, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses. 
10.6. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da 
intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões do recurso e 
de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, em formulário próprio. 
10.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, exceto quando 
manifestamente protelatório ou quando o pregoeiro puder decidir de plano. 
10.8. O acolhimento de recurso importará na validação, exclusivamente, dos atos 
suscetíveis de aproveitamento. 
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10.9. Decididos os recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela autoridade competente e, 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a própria autoridade adjudicará o objeto 
da licitação ao vencedor e homologará o processo para determinar a contratação. 
10.10. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais. 
 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com 
a fase do procedimento licitatório. 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
12.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir 
recurso, ou quando existir, for acolhido por ele com a posterior homologação do resultado 
pela Autoridade Competente. 
12.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor, quando 
o pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará o procedimento licitatório. 
12.3. Na adjudicação e o certame serão utilizados os valores com a dedução do ICMS. 
 
13. DA CONTRATAÇÃO 
13.1. 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. 
13.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o contrato, bem como mantê-las durante a prestação dos serviços. 
13.1.2. 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 assinar o contrato, já ultrapassada a fase da 
aplicação, nesta hipótese, do disposto no art. 5º do Decreto Estadual n° 44.630/07. 
13.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes 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.  
13.1.4. Como critério para a contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar os 
documentos atualizados exigidos no item 6, que trata “DA HABILITAÇÃO”, exigidos neste 
Edital. 
13.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 
assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento 
da comunicação. 
13.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
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poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por meio eletrônico, para 
que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento. 
13.4. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, além do prazo estipulado no item 11.2, somente será analisada, se 
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
13.5. É vedada à CONTRATADA subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente o 
objeto do presente Contrato a terceiros. 
13.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia 
ao CADIN.  
13.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 
ônus, antes da contratação. 
13.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no edital e anexos. 

 
14. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será efetuado de forma integral em até 30 (trinta) dias corridos, contados 
após o recebimento definitivo do objeto pela CPARM/CAE. 
14.1.1. As Notas Fiscais/Faturas, que apresentarem incorreções, serão devolvidas à 
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos após a data de 
sua apresentação válida. 
14.2. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária:  
1251 06 181 034 4048 0001 449054252 nas fontes 10 e 24 e nas demais dotações e fontes 
de recursos previstas no PARO 2020 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e 
nos exercícios futuros. 
14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
14.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018. 
14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
14.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
14.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da contratante. 
14.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
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licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 
nº 3, de 26 de abril de 2018. 
14.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   
14.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.  
14.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 
ao SICAF. 
14.12. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 
14.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
14.14. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

14.15. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Sanções aplicáveis no procedimento licitatório (pregão) - Durante os atos da 
Licitação, qualquer licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não celebrar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, bem como 
aos que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados, serão aplicadas as 
sanções previstas no art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019, no art. 38 do Decreto 
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012 c/c art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786, de 
18 de abril de 2008 e art. 87 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com observância do 
devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo 
com o disposto na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, as disposições da Lei nº 13.994, 
de 18 de setembro de 2001, além dos seguintes critérios: 
15.1.1. 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. 
15.1.2. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 
cumpridas; 
b) 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; 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no 
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, ou entrega de objeto com vícios ou 
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defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor 
ou, ainda, fora das especificações contratadas. 
15.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994, de 2001, e 
no Decreto Estadual nº 45.902/2012 e Administração Pública Federal, por prazo definido no 
art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
15.1.4. 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 ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto no art. 87, IV da Lei nº 
8.666/1993. 
15.1.5. Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração 
Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o 30º (trigésimo) 
dia corrido de atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 
corridos, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do 
cronograma físico de obras não cumpridas, conforme previsão constante do art. 86 da Lei nº 
8.666/93. 
15.1.6. A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua 
previsão expressa e suficiente no edital e no Contrato, quando houver, por meio de cláusula 
que contenha a indicação das condições de sua imposição no caso concreto bem como dos 
respectivos percentuais aplicáveis, conforme art. 86 e inc. II do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
15.1.7. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direito, constante deste edital, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
15.1.8. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 
motivo de força maior ou caso fortuito. 
15.1.9. Em conformidade com o disposto no caput do art. 38 do Decreto nº 45.902/12, 
constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas pessoas 
jurídicas, os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de 
inidoneidade poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas naturais envolvidas, sem 
prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
15.1.10. Aplicar-se-á o acima disposto quando: 
I – for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou 
sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e 
II – tenha objeto social similar ao da sociedade punida. 
15.2. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização – PAR.  
15.2.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  
15.2.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público.  
15.2.3. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 
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15.2.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
15.2.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no CAFIMP. 
15.2.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência. 
 
 
16. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
16.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 
Pública poderá, em conformidade com a norma contida no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e art. 48 do Decreto nº 45.902/12, ser também aplicada àquele que: 
16.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
16.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
16.1.3. Apresentar documentação falsa; 
16.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
16.1.5. Não mantiver a proposta; 
16.1.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato, e; 
16.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
16.2. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 
parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela licitante 
vencedora e aceito pela CPARM, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa 
execução das obrigações assumidas. 
16.3. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido injustificadamente.  
16.4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de  
 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 
17.1. A prestação dos serviços/entrega dos materiais, objetos deste Edital, ocorrerão em 
conformidade com as necessidades previstas no Anexo I deste Edital, após a 
CONTRATADA receber a solicitação através da Nota de Empenho emitida pela Seção de 
Orçamento e Finanças (SOFI) do CAE: 
17.1.1. provisoriamente, mediante Termo Circunstanciado, assinado por 2 (dois) servidores 
efetivos da PMMG, para posterior verificação da prestação do serviço/entrega do material, 
em conformidade com a especificação constante do Anexo I, do presente Edital; 
17.1.2. definitivamente, pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 
Materiais e Serviços (CPARM) do CAE, mediante Termo Circunstanciado, assinado pela 
Comissão, atestando a qualidade do serviço prestado/material entregue, em conformidade 
com o que se exigiu no objeto.  
17.2. O objeto desta licitação será considerado efetivamente recebido e aceito somente 
após haver sido vistoriado pela CPARM/CAE e constatadas as coincidências com as reais 
características pré-fixadas. 
17.3. O recebimento provisório não se traduz por aceitação; esta somente será efetivada 
após ter sido o produto avaliado e julgado em condições de ser aceito. 
17.4. As rejeições dos itens objeto(s) desta licitação que porventura ocorram quando do 
recebimento, não justificam a alteração dos prazos e condições fixados neste edital. 
17.5. Verificando-se a rejeição de quaisquer dos objetos desta licitação pela CPARM/CAE, o 
fornecedor será notificado para sanar as irregularidades, dentro do prazo a ser estabelecido, 
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de forma que satisfaça as exigências preestabelecidas no edital, sem ônus para o CAE e 
sem prejuízo das sanções previstas no Decreto Estadual nº 45.902/12. 
 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 
18.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após encaminhamento da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento. 
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame: 
18.2.1. exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias 
consecutivos; e  
18.2.2. só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade.  
18.3. Aplica-se ao presente Edital as disposições contidas no Decreto nº 10.024/2019, em 
especial o previsto em seus arts. 23 e 24, in verbis: 
Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
por meio eletrônico, na forma do edital. 
§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública. 
§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 
§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
18.3.1. Qualquer esclarecimento sobre este Edital deverá ser solicitado, por escrito, ao 
Centro de Administração de Ensino (CAE), endereçado à Pregoeira 2º SGT PM Jéssika dos 
Santos Fernandes, do CAE localizado na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo 
Horizonte/MG, CEP 30.411-060. A consulta poderá ser também encaminhada através do e-
mail: cae-licitacoes@pmmg.mg.gov.br, respeitando o mesmo prazo.  
18.3.1.1. No pedido de esclarecimento encaminhado, o interessado deverá se identificar 
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar 
as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 
18.3.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
18.4. Será designada nova data para a realização do certame quando: 
18.4.1. for acolhida a impugnação contra o ato convocatório; 
18.4.2. o pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1.2; e, 
18.4.3. houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
18.4.4. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas de preços como 
dos documentos de habilitação apresentados na sessão. 
18.5. A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu 
aquela do texto original. 
18.6. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do 
direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 



Maria Amélia Pereira 
ASSESSORA JURÍDICA (CAE) – OAB/MG 87.807 

Página 22 de 53  

18.7. 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. 
18.8 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 
pregão. 
18.9. 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. 
18.10. É vedado à CONTRATADA subcontratar o serviço/aquisição objeto deste pregão. 
18.11. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado ou anulado, no todo ou em 
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado. 
18.12. O Pregoeiro, no interesse da Administração, no julgamento das propostas e da 
habilitação, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e 
eficácia, e acessível a todos os interessados, bem como relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
18.13. Todos os atos da fase externa do pregão eletrônico deverão ser realizados 
eletronicamente.  
18.14. Caberá à empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
18.15. Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, no site https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-
pm/licitacao.action e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço desta Administração 
durante o expediente administrativo. 
18.16. Os licitantes deverão, antes de formular sua proposta, inteirar-se convenientemente 
das condições deste edital, bem como fazer uma análise das especificações e preços de 
mercado, para que na hora do certame, não haja divergências entre produtos ofertados, 
preços errôneos e especificações equivocadas. 
18.17. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
18.18. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
18.19. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
18.20. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
 
18.21. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: de até 90 (noventa) dias corridos, 
contados após o recebimento da Nota de Empenho. 
 
 
18.22. GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia mínima é de 24 (vinte e quatro) 
meses após o recebimento definitivo pela CPARM/CAE. 
18.23. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta do Contrato. 
 
 
 

Belo Horizonte, 16 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

  Ronivaldo Gonçalves, Ten Cel PM                                    Maria Amélia Pereira 
         Ordenador de Despesas                                 Assessora Jurídica/CAE  
                                                                                                    OAB/MG 87.807 
 
 
 
 
Ciente:  

2º SGT PM Jéssika dos Santos Fernandes 
Pregoeira 
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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR  

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
 

 

ANEXO I – TERMO DE EFERÊNCIA  

PREGÃO Nº 13/2020 

 
1. DO OBJETO: 

1.1 Aquisição de CARTEIRA ESCOLAR – CONJUNTO, conforme condições, 

quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

LOTE 
ÚNICO 

 
Item 

Descrição/ Especificação do Conjunto Código do 

Material 

(CATMA) 

Unidade 

de 

Medida 

 
Quantidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

CARTEIRA ESCOLAR CONJUNTO: 
 

MESA - Estrutura composta por: 
- Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 
29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); 
- Travessa superior confeccionada em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de “C”, com secção circular, 
diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 
(1,5mm); 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção circular, 
diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm); 

- - Porta-livros em polipropileno copolímero isento de 
cargas minerais, composto preferencialmente de 
50% de 

- matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo 
chegar até 100%, injetado na cor CINZA.  

-  
CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

 

PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor 
CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26441 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

316 
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resistência à corrosão em câmara de névoa 
salina de no mínimo 300 horas; fixação do 
assento e encosto injetados à estrutura através 
de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. 

 

SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem 
pontos cortantes, superfícies ásperas ou 

escórias; todos os encontros de tubos devem 
receber solda em todo o perímetro da união; sem 

respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; 
juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos 

arredondados. 
PORTA-LIVROS 
(mesa): material plástico, na cor CINZA, fixado 
na estrutura metálica, abaixo do tampo da 
mesa. 

 

PONTEIRAS E 
SAPATAS (mesa e cadeira): material em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor. 

 

ASSENTO E 
ENCOSTO (cadeira): material em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através 

de rebites de “repuxo”; padrão FNDE, CJA 06 2 
com selo do INMETRO. 
 
Os itens adquiridos deverão estar etiquetados 

com a identificação da logo do Governo Federal 
atualizada de acordo com o Manual de Uso da 

Marca do Governo Federal, bem como o número 
e ano do Convênio, conforme padronização da 

contratante,  sendo que a largura não deve ser 
inferior a 3,5 cm (horizontal). 

 

1.2 Especificações técnicas 
1.2.1 Mesa 
1.2.1.1 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 20mm, revestido na face 

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 

acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na 

face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. 

Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. 

Dimensões acabadas em 700mm (largura) x 480mm (profundidade) x 19,4mm 

(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade de 

+/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica 

extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 

texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais 
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de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para 

espessura. Centralizar ponto de início e términode aplicação da fita de bordo no 

ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de 

encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que 

facilitem seu arrancamento. Quanto à ALTURA, a MESA possui medida de 

720mm e a CADEIRA possui medida de 920mm (medida do assento ao piso 

480mm). 

Estrutura composta de: 
a) Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 

carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em 

chapa 16 (1,5mm); 

b) Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, 

com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 

31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); 

c) Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 

secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 

1.2.1.2 Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, 

composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, 

podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, 

dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no 

produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na 

tonalidade (cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, bem como apresentar: número identificador do 

polímero; datador de lotes indicando mês e ano de fabricação; nome da empresa 

fabricante do componente injetado. O nome do fabricante do componente deve 

ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 

logomarca. A fixação do tampo à estrutura se dará através de 06 porcas garra 

rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 

6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda 

Phillips. A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos 

parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar que após o aperto, não 
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deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. 

É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na 

região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. A 

fixação do porta-livros atravessa longitudinal se dará por meio de rebites de 

“repuxo” de diâmetro de 4,0mm e comprimento 10mm. 

1.2.1.3 Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor AZUL. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser 

gravado o símbolo internacional de reciclagem, bem como apresentar: número 

identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano de fabricação; 

nome da empresa fabricante do componente injetado. O nome do fabricante do 

componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou 

não de sua própria logomarca. A fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés 

se dará por meio de rebites de “repuxo” de diâmetro de 4,8mm e comprimento 

12mm. 

1.2.1.4 Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 

horas. 

1.2.1.5 Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor CINZA. 

1.2.1.6 Deverá estar etiquetada com a identificação da logo do Governo Federal 

atualizada de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal, bem 

como o número e ano do Convênio, conforme padronização da contratante, sendo 

que a largura não deve ser inferior a 3,5 cm (horizontal). 

 
1.2.2 Cadeira 
1.2.2.1 Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetados na cor AZUL. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser 

gravado o símbolo internacional de reciclagem, bem como apresentar: número 

identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano de fabricação; 

nome da empresa fabricante do componente injetado. O nome do fabricante do 
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componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou 

não de sua própria logomarca. 

1.2.2.2 Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 

de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

1.2.2.3 Fixação do assento e encosto injetados à estrutura por meio de rebites de 

“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

1.2.2.4 Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura por meio de encaixe e pino 

expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, bem como apresentar: número identificador 

dopolímero; datador de lotes indicando mês e ano de fabricação; nome da 

empresa fabricante do componente injetado. O nome do fabricante do 

componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou 

não de sua própria logomarca. 

1.2.2.5 Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 

horas. 

1.2.2.6 Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor CINZA. 

1.2.2.7 As cores dos materiais deverão seguir a Tabela 1 abaixo: 
 

Tabela 1 - Referência de Cores 
 

COMPONENTE OU INSUMO COR REFERÊNCIA 

Laminado de alta pressão 
para revestimento da face 

superior do tampo 

CINZA PANTONE(*) 428 C 

Fita de bordo AZUL PANTONE(*) 287 C 

Componentes injetados: 
assento e encosto 

AZUL PANTONE(*) 287 C 

Componentes injetados: 
ponteiras e sapatas 

AZUL PANTONE(*) 287 C 

Componentes injetados: 
porta-livros 

CINZA PANTONE(*) 425 C 

Pintura dos elementos 
metálicos 

CINZA RAL(**) 7040 
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(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED 

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK 

 

1.2.2.8 Deverá estar etiquetada com a identificação da logo do Governo Federal 

atualizada de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal, bem 

como o número e ano do Convênio, conforme padronização da contratante, sendo 

que a largura não deve ser inferior a 3,5 cm (horizontal). 

 

1.2.3 Manual de Uso e Conservação 
1.2.3.1 Os itens de mobiliário devem ser entregues com o Manual de Uso e 

Conservação, impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210mm x 297mm 

(A4), 01 página frente e verso em papel reciclado de gramatura mínima 75g/m2 

em um dos seguintes processos: laser color/eletrostática em cores (xerox)/off set 

quadricromia. Fornecer o Manual de Uso e Conservação em envelope do mesmo 

papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior 

do tampo da mesa. O envelope deve conter na parte externa os seguintes 

dizeres: “CONTÉM MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO”. 

1.2.3.2 Fornecer um único Manual de Uso e Conservação para os conjuntos de 

carteira escolar. 

1.2.4 Embalagem 

1.2.4.1 Cada volume é composto por 1 conjunto de uma mesa e uma cadeira, 

amarradas uma à outra e envolto em filme termo encolhível resistente o 

suficiente para evitar o rompimento da embalagem; proteger contra poeira e 

umidade; garantir a integridade física do mobiliário durante o manuseio, 

transporte e estocagem. O envolto poderá ser dispensado, caso o fornecedor, 

por outros meios, garanta a proteção descrita acima. 

a) Embalagem individual da mesa: cada tampo deve estar recoberto com 

papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de 

gramatura adequada às características do produto, dobrando a parte 

excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou fitilho de 

polipropileno; os pés devem estar protegidos com papel crepe sem goma 

ou com tubetes de espuma. 
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b) Embalagem individual da cadeira: cada cadeira deve estar embalada 

individualmente, assento e encosto recobertos com papelão ondulado, 

plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura 

adequada às características do produto; os pés da cadeira devem estar 

protegidos com papel crepe sem goma ou com tubetes de espuma. 

 

1.3 Vigência 

1.3.1 O prazo de vigência da contratação é até o dia 31/12/2020. 

1.4 Garantia 

1.4.1 Será de 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricação, 

contados a partir da data de entrega do mobiliário. 

1.4.2 A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo 

os equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas no 

Termo de Referência. 

1.4.3 A licitante deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado 

do fabricante na cidade de Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a 

qual será responsável pelo recolhimento, manutenção e devolução dos bens 

reparados em garantia, no prazo estabelecido no certame. 

1.4.4 Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão 

correr por conta da CONTRATADA. 

1.4.5 A garantia será considerada a partir da data de recebimento definitivo do 

bem, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de peças. 

1.4.6 As despesas relativas à movimentação de bens e peças defeituosas para 

execução da garantia, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, são de  

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

1.5 Prazo de entrega 

1.5.1 O prazo máximo para fornecimento dos produtos constantes do objeto 

desta licitação será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da nota de empenho. 
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1.5.2 Os custos de transporte e entrega dos produtos deverão correr por conta 

da CONTRATADA e estar inclusos na proposta a ser apresentada. 

 

2 DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: 
2.1 A Escola de Formação de Oficiais (EFO), Unidade integrante da Academia 

de Polícia Militar (APM), é responsável pela formação e habilitação dos Oficiais 

da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A Escola possui sede própria, 

localizada no bairro Prado, em Belo Horizonte, com 14 (quatorze) salas de aula 

distribuídas em um imóvel de 4 (quatro) andares. Nessa Escola, os futuros 

Oficiais da PMMG realizam um curso de formação e habilitação que dura entre 

12 (doze) a 30 (trinta) meses, período em que os discentes realizam diversas 

atividades acadêmicas com carga horária aproximada de 8 (oito) horas-aula por 

dia letivo. Com base no período de uso diário e levando-se em consideração 

que o mobiliário atual teve sua aquisição em meados de 2004, verifica-se, 

portanto, a premente necessidade de substituição do mobiliário escolar, com 

vista ao acompanhamento das ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), que apresentou como objetivo renovar e padronizar os 

mobiliários das escolas no país, garantindo qualidade e conforto para 

estudantes e professores nas salas de aula. 

2.2 O presente Termo de Referência especifica um conjunto formado por mesa 

com tampo em plástico injetado, com aplicação de laminado melamínico na 

face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, 

montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico 

injetado e cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, 

montados sobre estrutura tubular de aço. 

2.3 Com vista ao atendimento da atual demanda por renovação do mobiliário 

escolar e atendimento ao grande número de discentes atendidos diariamente 

pela Escola, faz-se necessária a aquisição mínima de 316 conjuntos compostos 

por mesa e cadeira, conforme especificado. 
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3 DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS: 

3.1 Nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, 

CARTEIRA ESCOLAR, ora especificada, é um bem comum. 

 

4 DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

4.1 Do prazo e do local de entrega 

4.1.1 O prazo de entrega dos bens é de 90 (noventa) dias corridos, contados a 

partir do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no seguinte 

endereço: Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, situada à Rua Diabase, 

número 320, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG. 

4.2. Do recebimento dos bens 

4.2.1 A entrega deverá ocorrer na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, 

no Almoxarifado, com ciência da Comissão Permanente de Avaliação e 

Recebimento de Material da Unidade (CPARM), da seguinte maneira: 

a) Provisoriamente: de posse de uma via do contrato, o Almoxarifado 

receberá os bens para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação. Definitivamente: a partir da entrega 

provisória e seu recebimento pelo Almoxarifado, a Comissão Permanente 

de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), após a verificação 

da integridade e conformidade, sendo aprovados os bens, fará o seu 

recebimento definitivo, mediante expedição de termo em conformidade 

com as normas internas da PMMG. 

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

4.3.1 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
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quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado.  

4.3.2 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se 

o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.3.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do contrato. 

4.3.4 A empresa é responsável por descarregar o material conforme 

orientações do Almoxarife, no local e horário específico, a definir. 

 

5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

5.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

5.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado; 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 
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6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1 A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 

as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 

versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

6.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990); 

6.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

6.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

7 DA SUBCONTRATAÇÃO: 
7.1 É vedado a CONTRATADA subcontratar o objeto deste pregão. É vedada a 

sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 

 

8 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

8.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em 

outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
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todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas 

as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade 

do contrato. 

 

9 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

9.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

9.1.1 O recebimento de material será confiado a uma comissão de, no mínimo, 

3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

 

10 DO PAGAMENTO: 
10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura, através de 

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 

pelo contratado. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura 
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no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do 

contrato. 

10.2 A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

10.2.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 

fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 

31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

10.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 

a ordem bancária para pagamento. 

10.5 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao 

SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital. 

10.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 

CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da CONTRATANTE. 

10.7 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
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impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 

nº 3, de 26 de abril de 2018.Não havendo regularização ou sendo a defesa 

considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

10.8 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as 

medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 

10.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 

CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF. 

10.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança 

nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE. 

10.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

10.10.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 

o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

11 DO REAJUSTE: 

11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

11.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o 
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interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE, exclusivamente para 

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. O índice 

IPCA/IBGE foi eleito por ser o índice oficial de monitoramento da inflação no 

Brasil. 

11.2 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o 

que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

11.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor 

remanescente, por meio de termo aditivo. 

11.4 O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o 

atraso injustificado na execução do objeto, sujeitará a CONTRATADA às 

penalidades previstas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em 

conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, além da 

previsão 

do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 

44.786/08, a saber: 

12.1.1 ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à 

conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos 

equivalentes e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das 

necessárias medidas de correção. 

12.1.2 MULTA: 

12.1.2.1 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 material entregue com atraso; 

b) 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; 
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias corridos. 

 

12.1.2.2 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. 

 

12.2 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ESTADUAL, nos termos do art. 12º, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 

do Decreto Estadual nº 44.786/08. 

 

12.3 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 ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. 

12.4 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por 

provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada 

no contrato. 

12.5 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. 

12.6 O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio 

de emissão Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta 
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antecedida de Processo Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de 

oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

12.7 O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente, a partir da 

constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. 

Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será emitido para fins de 

COBRANÇA ADMINISTRATIVA. 

12.7.1 Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do 

DAE emitido por ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser 

descontado de eventuais pagamentos ainda não efetuados pela 

CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. 

12.7.2 O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente. 

12.8 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos 

ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito. 

12.9 Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, 

fenômenos meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, 

bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao 

controle razoável de qualquer das partes contratantes. 

12.10 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. 

12.11 A CONTRATADA será 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. 

 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
13.1. As despesas com fornecimento do bem indicado na Cláusula Primeira 

deste Termo de Referência correrão à conta da dotação orçamentária prevista 
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no PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇMENTÁRIOS (PARO) do 

respectivo exercício financeiro quando da descentralização de crédito pela 

Unidade Gestora. 

 

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2019. 

 

 

Carlos Frederico Otoni Garcia, Ten Cel 

Comandante da EFO 
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO  
 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE 
MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – 
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO E 
A EMPRESA. 

 
 
 Contrato de aquisição, originário da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
13/2020, processo de compra nº 1255125000013/2020, para AQUISIÇÃO DE 
CONJUNTOS ESCOLARES (MESA E CADEIRA) PARA A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE 
OFICAIS (EFO) DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR (APM), EM CUMPRIMENTO DA 
META DO CONVÊNIO SENASP Nº 892624/2019, conforme especificações mínimas 
constantes do Anexo I e condições estipuladas no Edital. 
O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações; pela Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; pelos Decretos Estaduais 
nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e nº 44.786 de 18 de abril de 2008 e suas alterações; 
pela Resolução Conjunta SEPLAG /SEDE/JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007; e 
pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007; mediante as seguintes 
condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS PARTES 

 
1.1. CONTRATANTE:  
Nome: Estado de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar de Minas Gerais - Centro de 
Administração de Ensino. 
Endereço: rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, CEP 30411-060. 
CNPJ nº: 16.695.025/0001-97. 
Tel.:                                                                           
E-mail: 
Representante Legal:  

 
1.2. CONTRATADA: 
Nome:  
Endereço:  
CNPJ nº:  
Tel.:                                                                           
E-mail:    
Representante Legal:  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
 AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES (MESA E CADEIRA) PARA A 
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICAIS (EFO) DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 
(APM), EM CUMPRIMENTO DA META DO CONVÊNIO SENASP Nº 892624/2019, 
conforme especificações mínimas constantes do Anexo I e condições estipuladas no Edital 
de Licitação nº 13/2020. 
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LOTE ÚNICO 

 
Item 

Descrição/ Especificação do Conjunto Código do 

Material 

(CATMA) 

Unidade 

de 

Medida 

 
Quantidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

CARTEIRA ESCOLAR CONJUNTO: 
 

MESA - Estrutura composta por: 
- Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 
29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); 
- Travessa superior confeccionada em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de “C”, com secção circular, 
diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 
(1,5mm); 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção circular, 
diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm); 

- - Porta-livros em polipropileno copolímero isento de 
cargas minerais, composto preferencialmente de 
50% de 

- matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo 
chegar até 100%, injetado na cor CINZA.  

-  
CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

 

PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor 
CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa 
salina de no mínimo 300 horas; fixação do 
assento e encosto injetados à estrutura através 
de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. 

 

SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem 

pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias; todos os encontros de tubos devem 

receber solda em todo o perímetro da união; sem 
respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; 

juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos 
arredondados. 
PORTA-LIVROS 
(mesa): material plástico, na cor CINZA, fixado 
na estrutura metálica, abaixo do tampo da 
mesa. 

 

PONTEIRAS E 
SAPATAS (mesa e cadeira): material em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26441 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

316 
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ASSENTO E 
ENCOSTO (cadeira): material em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através 
de rebites de “repuxo”; padrão FNDE, CJA 06 2 

com selo do INMETRO. 
 

Os itens adquiridos deverão estar etiquetados 
com a identificação da logo do Governo Federal 

atualizada de acordo com o Manual de Uso da 
Marca do Governo Federal, bem como o número 

e ano do Convênio, conforme padronização da 
contratante,  sendo que a largura não deve ser 

inferior a 3,5 cm (horizontal). 

 

2.1 Especificações técnicas 
2.1.2 Mesa 
2.1.2.1 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 20mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca 
métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas em 700mm (largura) x 480mm 
(profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura 
e profundidade de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo 
termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) 
ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 
22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. 
Centralizar ponto de início e términode aplicação da fita de bordo no ponto central e do 
lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não 
deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Quanto à 
ALTURA, a MESA possui medida de 720mm e a CADEIRA possui medida de 920mm 
(medida do assento ao piso 480mm). 
Estrutura composta de: 

a) Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em 
chapa 16 (1,5mm); 

b) Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 31,75mm 
(1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); 

c) Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 
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2.1.2.2 Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto 
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar 
até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de 
resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com 
matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (cor CINZA). No molde 
do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, bem como 
apresentar: número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano de 
fabricação; nome da empresa fabricante do componente injetado. O nome do 
fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca. A fixação do tampo à estrutura se 
dará através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos 
rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), 
cabeça panela, fenda Phillips. A definição dos processos de montagem e do torque de 
aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar que após o 
aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta 
pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na 
região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. A 
fixação do porta-livros àtravessa longitudinal se dará por meio de rebites de “repuxo” 
de diâmetro de 4,0mm e comprimento 10mm. 
2.1.2.3 Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor AZUL. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser 
gravado o símbolo internacional de reciclagem, bem como apresentar: número 
identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano de fabricação; nome 
da empresa fabricante do componente injetado. O nome do fabricante do componente 
deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 
logomarca. A fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés se dará por meio de 
rebites de “repuxo” de diâmetro de 4,8mm e comprimento 12mm. 
2.1.2.4 Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
2.1.2.5 Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros 
na cor CINZA. 
2.1.2.6 Deverá estar etiquetada com a identificação da logo do Governo Federal 
atualizada  de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal, bem como 
o número e ano do Convênio, conforme padronização da contratante,  sendo que a 
largura não deve ser inferior a 3,5 cm (horizontal). 

 
2.1.3  Cadeira 
2.1.3.1 Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetados na cor AZUL. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser 
gravado o símbolo internacional de reciclagem, bem como apresentar: número 
identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano de fabricação; nome 
da empresa fabricante do componente injetado. O nome do fabricante do componente 
deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 
logomarca. 
2.1.3.2 Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
2.1.3.3 Fixação do assento e encosto injetados à estrutura por meio de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
2.1.3.4 Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura por meio de encaixe e pino 
expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, bem como apresentar: número identificador dopolímero; 
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datador de lotes indicando mês e ano de fabricação; nome da empresa fabricante do 
componente injetado. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente 
grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. 
2.1.3.5 Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
2.1.3.6 Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na 
cor CINZA. 
2.1.3.7 As cores dos materiais deverão seguir a Tabela 1 abaixo: 
 

Tabela 1 - Referência de Cores 
 

COMPONENTE OU INSUMO COR REFERÊNCIA 

Laminado de alta pressão 
para revestimento da face 

superior do tampo 

CINZA PANTONE(*) 428 C 

Fita de bordo AZUL PANTONE(*) 287 C 

Componentes injetados: 
assento e encosto 

AZUL PANTONE(*) 287 C 

Componentes injetados: 
ponteiras e sapatas 

AZUL PANTONE(*) 287 C 

Componentes injetados: 
porta-livros 

CINZA PANTONE(*) 425 C 

Pintura dos elementos 
metálicos 

CINZA RAL(**) 7040 

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED 

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK 

 

2.1.3.1 Deverá estar etiquetada com a identificação da logo do Governo Federal 
atualizada  de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal, bem como o 
número e ano do Convênio, conforme padronização da contratante,  sendo que a largura 
não deve ser inferior a 3,5 cm (horizontal). 

 
2.1.4 Manual de Uso e Conservação 

2.1.4.1 Os itens de mobiliário devem ser entregues com o Manual de Uso e 
Conservação, impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210mm x 297mm (A4), 01 
página frente e verso em papel reciclado de gramatura mínima 75g/m2 em um dos 
seguintes processos: laser color/eletrostática em cores (xerox)/off set 
quadricromia.Fornecer o Manual de Uso e Conservação em envelope do mesmo 
papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do 
tampo da mesa. O envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: 
“CONTÉM MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO”. 
2.1.4.2 Fornecer um único Manual de Uso e Conservação para os conjuntos de 
carteira escolar. 

    2.1.5 Embalagem 
2.1.5.1 Cada volume é composto por 1 conjunto de uma mesa e uma cadeira, 
amarradas uma à outra e envolto em filme termoencolhível resistente o suficiente para 
evitar o rompimento da embalagem; proteger contra poeira e umidade; garantir a 
integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem. O envolto 
poderá ser dispensado, caso o fornecedor, por outros meios, garanta a proteção 
descrita acima. 
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2.1.5.2 Embalagem individual da mesa: cada tampo deve estar recoberto com papelão 
ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada 
às características do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordões de 
sisal, ráfia ou fitilho de polipropileno; os pés devem estar protegidos com papel crepe 
sem goma ou com tubetes de espuma. 
2.1.5.3 Embalagem individual da cadeira: cada cadeira deve estar embalada 
individualmente, assento e encosto recobertos com papelão ondulado, plástico bolha 
ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura adequada às características 
do produto; os pés da cadeira devem estar protegidos com papel crepe sem goma ou 
com tubetes de espuma. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
 3.1. O CONTRATANTE pagará pela aquisição, conforme especificado na Proposta 
de Preço, de total responsabilidade da CONTRATADA, o valor total estimado de R$ 
............... (...................................), perfazendo o valor global de R$..................(...................), 
com base nos preços indicados na Proposta, inclusos todos os custos e despesas 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato. 
 3.2. No preço avençado nesta cláusula encontram-se incorporados todos os 
impostos, encargos, obrigações, taxas e demais despesas que, direta ou indiretamente, 
tenham relação com o objeto deste Contrato. 
 3.3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 
para a apresentação das propostas. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 
1251 06 181 034 4048 0001 449054252 nas fontes 10 e 24 e nas demais dotações e fontes 
de recursos previstas no PARO 2020 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e 
nos exercícios futuros. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 

       
          5.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
data final do adimplemento, mediante apresentação da Nota Fiscal (NF) e recebimento 
definitivo dos materiais pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de 
Materiais (CPARM); através do banco, agência e conta corrente indicada pela 
CONTRATADA.  
          5.2. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se no 
ato da entrega dos materiais, estes não estiverem em perfeitas condições e de acordo com 
as especificações estipuladas. 
           5.3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste 
Contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA – PARTES INTEGRANTES DO EDITAL 

 
 6.1. Integram e completam o presente Contrato, no que não contrariar, e 
independentemente de transcrição para todos os efeitos, os seguintes documentos: 
 6.1.1. o edital de licitação Pregão eletrônico nº 13/2020; 
 6.1.2. a proposta detalhada formulada pela CONTRATADA; 
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 6.1.3. os anexos julgados convenientes.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

  
 Este contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da data de 
da Nota de Empenho, podendo ser prorrogado através de TERMOS ADITIVOS ao presente 
Contrato.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.2. Entregar os materiais, quando solicitados, no local determinado e de acordo com 

os prazos estabelecidos na proposta, conforme especificações mínimas constantes do 
Anexo I e condições estipuladas no Edital; 
 8.3. permitir, a qualquer tempo, que o CONTRATANTE realize inspeções e 
fiscalizações durante a entrega dos materiais, notadamente através do fiscal do contrato 
designado, o qual poderá examinar e exigir documentos e explicações e determinar 
providências; 
 8.4. responsabilizar-se por qualquer tributo que incida sobre a aquisição contratada 
ou dela decorrente, fornecedor, pessoal, encargos sociais, previdenciários, consertos ou 
reparos nos utensílios;  
 8.5. contratar funcionários com bons antecedentes, reservando-se ao 
CONTRATANTE o direito de impugnar aquele que a seu juízo, não preencha as mínimas 
condições exigíveis;  
 8.6. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados; 
 8.7. responsabilizar-se integralmente pela aquisição da matéria prima, manipulação, 
transformação, guarda, acondicionamento, transporte e fornecimento dos materiais, ficando 
estabelecido que não caberá qualquer responsabilidade ao CONTRATANTE; 
 8.8. manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na 
licitação; 
 8.9. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 
CONTRATANTE quanto à entrega dos materiais contratados.  
 8.10. deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
            8.11. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 
modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

8.12. o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

8.13. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.14. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.15. comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

8.16. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
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8.17. a responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos é do contratado, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que 
possam comprometer a consecução do objeto conveniado; 

8.18. a contratada é obrigada a conceder livre acesso de servidores do concedente, 
bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos, 
informações, registros contábeis e locais de execução, referentes ao objeto contratado, 
inclusive nos casos em que a instituição oficial não controlada pela união faça a gestão da 
conta bancária específica do convênio. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  
 9.1. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do Contrato, 
recomendando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem aplicadas as sanções 
legais e contratualmente previstas; 
 9.2. promover o recebimento provisório e o definitivo dos materiais nos prazos 
fixados; 
 9.3. fiscalizar a execução do Contrato, através de agente previamente designado, do 
que se dará ciência à CONTRATADA; 
 9.4. observar, para que durante a vigência contratual, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 
  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

  
 10.1. O prazo total para entrega do objeto da licitação é de até 90 (noventa) dias 
corridos, contados após o recebimento da Nota de Empenho.  

10.2. Local de entrega: Rua Diábase, 320, Prado, Belo Horizonte/MG. 
 10.3. Os custos de transporte e entrega dos produtos deverão correr por conta da 
CONTRATADA e estar inclusos na proposta a ser apresentada. 

10.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO 

  
 O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo CONTRATANTE ou 
por acordo entre as partes, nos casos e condições legalmente estabelecidos, por meio de 
Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

  
 É vedada à CONTRATADA subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente o 
objeto do presente Contrato a terceiros. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

  
 13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão, mediante 
aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, observadas 
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as disposições constantes nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e 
amigavelmente nos termos do art. 79, inciso II, combinado com o art. 78 da mesma Lei.  
 13.2. Parágrafo único. Na hipótese da rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos a que tem direito, até o 
limite do valor dos prejuízos comprovados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

  
 A execução insatisfatória do serviço OU DA ENTREGA DOS MATERIAIS, e segundo 
a natureza da falta, a critério do CONTRATANTE, implicará de pleno direito, na imposição de 
penalidades previstas no Edital, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações. 
 Pela inexecução, execução insatisfatória do serviço, erro de execução, execução 
imperfeita, mora de execução dos serviços objeto deste Contrato, inadimplemento 
contratual, recusa ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará 
sujeita às sanções disciplinadas nesta Cláusula, garantida a ampla defesa e, segundo a 
natureza da falta, a critério da CONTRATANTE, implicará de pleno direito, na imposição de 
penalidades previstas no Edital, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações. 
14.1. Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados, 
serão aplicadas as sanções previstas no art. 38 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de 
janeiro de 2012 c/c art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008 e art. 87 
da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com observância do devido processo 
administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto 
na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, as disposições da Lei nº 13.994, de 18 de 
setembro de 2001, além dos seguintes critérios: 
14.1.1. 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. 
14.1.2. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 
cumpridas; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da garantia; 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no 
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, ou entrega de 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. 
14.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994, de 2001, e 
no Decreto Estadual nº 45.902/2012. 
14.1.4. 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 Estadual pelos 
prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto no Decreto 
Estadual nº 45.902/2012. 
14.1.5. Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração 
Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, ou de até 20% (vinte por cento), em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 
corridos, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do 



Maria Amélia Pereira 
ASSESSORA JURÍDICA (CAE) – OAB/MG 87.807 

Página 51 de 53  

cronograma físico de obras não cumpridas, conforme previsão constante do art. 86 da Lei nº 
8.666/93. 
14.1.6. A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua 
previsão expressa e suficiente no edital e no Contrato, quando houver, por meio de cláusula 
que contenha a indicação das condições de sua imposição no caso concreto bem como dos 
respectivos percentuais aplicáveis, conforme art. 86 e inc. II do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
14.1.7. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direito, constante deste edital, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
14.1.8. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 
motivo de força maior ou caso fortuito. 
14.1.9. Em conformidade com o disposto no caput do art. 38 do Decreto nº 45.902/12, 
constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas pessoas 
jurídicas, os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de 
inidoneidade poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas naturais envolvidas, sem 
prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
14.1.10. Aplicar-se-á o acima disposto quando: 
I – for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou 
sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e 
II – tenha objeto social similar ao da sociedade punida. 
 
14.2. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
14.2.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 
Pública poderá, em conformidade com a norma contida no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e art. 48 do Decreto nº 45.902/12, ser também aplicada àquele que: 
14.2.1.1. Apresentar documentação falsa; 
14.2.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
14.2.1.3. Não mantiver a proposta; 
14.2.1.4. Falhar ou fraudar na execução do Contrato, e; 
14.2.1.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
14.2.2. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 
parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela licitante 
vencedora e aceito pela CPARM, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa 
execução das obrigações assumidas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PROIBIÇÕES 

 
 É proibido a qualquer empregado da CONTRATADA entregar qualquer material ou 
prestar serviço, sem a presença do funcionário responsável pela EFO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

 
 A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo do Ten Cel Carlos 
Frederico Otoni Garcia, Cmt da EFO, auxiliado pelo Sr. Ten Thiago Matias Brey Gil, que 
serão designados por ato do Ordenador de Despesas do CAE, os quais registrarão todas as 
ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou falhas observadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS 

  
 17.1. A CONTRATADA se obriga a prestar garantia dos materiais por 24 (vinte e 
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quatro) meses após o recebimento definitivo pela CPARM. 
17.2. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo os 

equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas no Termo de Referência. 
17.3. A licitante deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do 

fabricante na cidade de Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será 
responsável pelo recolhimento, manutenção e devolução dos bens reparados em garantia, 
no prazo estabelecido no certame. 

17.4. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão correr 
por conta da CONTRATADA. 

17.5. A garantia será considerada a partir da data de recebimento definitivo do bem, 
sendo composta de serviços de reparo ou reposição de peças. 

17.6. As despesas relativas à movimentação de bens e peças defeituosas para 
execução da garantia, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, são de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
 18.1. Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá fazer uso do nome do 
CONTRATANTE, ou dele utilizar-se para transação de negócio, notadamente compra e 
contratação de pessoal ou para quaisquer outros fins, sejam eles quais forem. 
 18.2. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA 
não importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

18.3. Os servidores da Funarte, bem como de servidores dos Órgãos de controle 
externo, terão livre acesso aos documentos referentes ao convênio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 
 ESTE EDITAL DE LICITAÇÃO TERÁ SEU EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO O RESULTADO DA LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA 
PREVISÃO DO ARTIGO 50 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424/2016, DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 2016. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO E DOS CASOS OMISSOS 

 
 20.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em conformidade com a 
legislação regente, ficando eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir 
quaisquer dúvidas e pendências porventura resultantes da execução do presente Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ter 
direito. 
 20.2. E, como prova de assim haverem, entre si ajustado e contratado, é lavrado este 
Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e 
por 2 (duas) testemunhas conforme abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão 
o mesmo valor do original. 
 

Belo Horizonte, _________ de ________________ de 2020. 
 

PARTES INTERESSADAS: 
 

______________________________________________________ 
CONTRATADA 

 
______________________________________________________ 
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CONTRATANTE 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

______________________________________________________ 
PRIMEIRA TESTEMUNHA 

IDENTIDADE / CPF n° ______________________ 

 
 

______________________________________________________ 
SEGUNDA TESTEMUNHA 

IDENTIDADE / CPF n° ______________________ 

_______________ 


