
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MATERIAL BÉLICO

EDITAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Registro de Preços: 01/2013

Planejamento: 292/2012

Tipo: MENOR PREÇO

Objeto: Registro de Preços de armamento e apetrechos operacionais,  conforme especificações 
mínimas e condições comerciais contidas no anexo I deste Edital.

RECIBO

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

______________________ , aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________

(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À 

PMMG – CENTRO DE MATERIAL BÉLICO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pelo E-MAIL: CMB-PREGAO@PMMG.MG.GOV.BR

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

A PMMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO 
ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.
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NORMAS DA LICITAÇÃO

1 - PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais,  representada pelo 
Centro de Material Bélico (CMB), Gestor do Registro de Preços, realizará a licitação na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica, em sessão pública, através do site, www.compras.mg.gov.br , para o Registro de Preços 
de armamento e apetrechos operacionais, conforme a especificação, quantidades, condições comerciais e 
demais  informações  descritas  no  Termo  de  Referência,  constante  do  Anexo  I  do  presente  Instrumento  
Convocatório.

Este pregão será regido pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei estadual nº 14.167, de 10 de  
janeiro de 2002; Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelos Decretos estaduais nº  
45.902, de 27 de janeiro de 2012; nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº 
44.787,  de 18  de  abril  de  2008,  pela  Resolução Conjunta  SEPLAG/SEF Nº  8727 DE 21/09/2012,  pela 
Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007, aplicando-se ainda, subsidiariamente, a Lei federal  
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

1.1  O pregão será realizado pelo Pregoeiro  2º Sgt PM Valério Sena de Menezes, tendo como Equipe de 
Apoio o 1º Ten PM Geraldo Magela Freire Jardim, 2º Ten Osnildo Abreu e 1º Sgt Sidney Pereira da Silva,  
sendo suplente de Pregoeiro o 1º Ten PM Marcelo Duarte Borges, designados pelo Ordenador de Despesa 
do CMB – Centro de Material Bélico, conforme publicação contida no Boletim Interno nº 01/2013 - CMI, de 
08jan2013.

SITE:   www.compras.mg.gov.br  
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL:
INÍCIO dia 25 / 02 / 2013, às 08:30 horas; 
TÉRMINO dia 06 / 03 / 2013, às 08:30 horas.
ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO PARA LANCES:

Abertura da Sessão para Lances – Lotes, datas e horários de início da Sessão

Lotes Início

Data Hora

01,02 e 03 06/03/2013 - quarta-feira 09:00

04,05 e 06 07/03/2013 - quinta-feira 09:00

07,08 e 09 07/03/2013 - quinta-feira 14:00

10 e 11 08/03/2013 - sexta-feira 09:00

REABERTURA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO APÓS ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Lotes Início

Data Hora

01,02 e 03 25/03/2013 - segunda-feira 09:00

04,05 e 06 25/03/2013 - segunda-feira 14:00

07,08 e 09 21/03/2013 - terça-feira 14:00

* Não haverá exigência de amostra para os lotes 10 e 11.
** Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de  
Brasília – DF.
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2 - OBJETO

Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços de armamento ( Pistola cal. .40 e Carabina cal. 5,56) 
e  apetrechos  operacionais  (cone  para  sinalização,  bastão  tipo  tonfa,  cavalete  de  sinalização,  fita 
zebrada, lanterna portátil, sinalizador com encaixe para cone, algema de metal, binóculo e corda) , para 
atendimento das necessidades do Órgão Gestor e Órgãos Participantes,  conforme especificações técnicas, 
quantidades estimativas, condições comerciais e demais informações descritas no Termo de Referência deste 
Edital.

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 no módulo Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, do 
Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto estadual nº 45.902, de 27 de janeiro 
de 2012.

3.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

3.2.1  - Se encontrem sob falência, 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;

3.2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou indireta 
Federal, Estadual ou Municipal;

3.2.4 - Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1.

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

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

3.5 – O licitante deverá encaminhar eletronicamente a sua proposta de preço e declarar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às  
demais exigências previstas no Edital.

4 - DO CREDENCIAMENTO

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

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

4.1.2 -  As  informações  complementares  para  credenciamento  poderão  ser  obtidas  pela  Central  de 
Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 0800 940 2000 (para Capital ou cidades do interior de  
Minas Gerais) ou (31) 3516 0399 (para outras localidades e celular).

4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 
cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou  
por seu representante, não cabendo ao 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.

4.3 - O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade  legal  pelos  atos  praticados  e  a  presunção  de  capacidade  técnica  para  a  realização  das  
transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas no presente edital.

4.4 – O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar federal nº.  
123/06,  disciplinados  no  Decreto  estadual  nº.  44.630/07  e  pela  Resolução  SEPLAG  nº.  58/2007, 
contemplados  nos  subitens  6.2  e  7.3  deste  edital,  deverão,  em  atendimento  à  Resolução  Conjunta 
SEPLAG/SEF  Nº  8727  DE  21/09/2012,  comprovar  a  condição  de  pequena  empresa,  quando  do  seu 
credenciamento no CAGEF.
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4.5 – O porte do fornecedor no CAGEF deverá ser definido pela unidade de registro cadastral, nas hipóteses  
de indisponibilidade, erro ou falha de integração entre os sistemas SIAD-MG e SIARE-MG, ou de incorreção 
ou desatualização dos dados do sistema SIAD-MG em relação à base cadastral do SIARE-MG.

4.6 –  Serão utilizadas  as  informação da Receita  Federal  do Brasil  para  a  comprovação da condição de 
pequena empresa,  nos termos do inciso II,  artigo 6º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 8727 DE 
21/09/2012.

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1  -  As propostas  comerciais  deverão  ser  enviadas  através  do  site  www.compras.mg.gov.br,  até  o  dia 
06/03/2013, às 08:30 horas, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo 
próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e  que atende às  exigências  de habilitação e  demais  
condições da proposta comercial previstas no edital e seus anexos.

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

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

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

5.4 -  Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os 
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da EMPRESA VENCEDORA do certame.

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

5.5.1 - Os fornecedores 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 posteriores.

5.5.2 -  O fornecedor mineiro deverá informar na proposta enviada pelo sistema eletrônico os preços 
nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS.

5.5.3 – A classificação das propostas, a fase de lances e o julgamento dos preços serão realizados a partir dos 
preços nos quais estejam incluídos os valores relativos ao ICMS, inclusive para os fornecedores mineiros.

5.5.4 – O disposto no subitem 5.5.1 não se aplica aos contribuintes mineiros enquadrados como pequena 
empresa optantes pelo regime do Simples Nacional e para contratação de serviços.

5.5.4.1 -  As  pequenas  empresas  mineiras  optantes  pelo  Simples  Nacional  deverão  apresentar  em  suas 
propostas apenas os preços com ICMS.

5.5.4.2 - As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme  
o disposto nos itens 5.5.1 a 5.5.4.

5.5.4 3 - TODAS as pequenas empresas mineiras 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: pachto://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

5.5.5 -  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 atualizada, somente neste momento, o preço resultante da dedução do  
ICMS, além do preço normal de mercado dos produtos ou serviços.

5.5.6 – A dedução do valor correspondente ao ICMS, para os fornecedores mineiros, caso seja vencedor, será  
deduzido do preço final, no momento da adjudicação pelo Pregoeiro.

5.6 – A proposta deverá atender à totalidade da quantidade exigida em cada lote, não sendo aceitas aquelas  
que contemplem apenas parte do objeto.

5.7 - O preço total proposto para cada lote deverá ser o somatório dos preços unitários de seus respectivos 
itens multiplicados pelos quantitativos estimados para contratação de cada item.
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6 - DA HABILITAÇÃO

6.1 - REGULARIDADE JURÍDICA

6.1.1 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

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

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

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

6.2 - REGULARIDADE FISCAL

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

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

6.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;

6.2.3.A - Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

6.2.4 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

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

6.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa,  nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,  aprovada pelo  
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

6.2.7–  A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regularidade 
fiscal.

6.2.7.1 – Os  dados do porte dos fornecedores, obtidos por meio da integração de dados do Cadastro Geral de  
Fornecedores - CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD-MG, e de 
dados do Sistema Integrado de Administração da Receita - SIARE-MG, serão utilizados para a comprovação 
da  condição  de  pequena  empresa,  para  fins  de  aplicação  do  tratamento  diferenciado  e  simplificado 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas do Estado de Minas 
Gerais,  disciplinado  no  Decreto  Estadual  nº  44.630,  de  2007,  nos  termos  da  Resolução  Conjunta 
SEPLAG/SEF Nº 8727 DE 21/09/2012.

6.2.7.2 – O cadastro do fornecedor no CAGEF será processado por Comissão de Cadastramento, composta 
de, no mínimo, três membros, sendo pelo menos dois deles servidores pertencentes aos quadros permanentes 
dos órgãos da Administração Pública Estadual.

6.2.7.3 – O porte  do fornecedor no CAGEF deverá  ser  definido pela unidade de registro cadastral,  nas  
hipóteses de indisponibilidade, erro ou falha de integração entre os sistemas SIAD-MG e SIARE-MG, ou de 
incorreção ou desatualização dos dados do sistema SIAD-MG em relação à base cadastral do SIARE-MG.

6.2.7.3.1 –  Conforme Resolução Conjunta  SEPLAG/SEF Nº  8727 DE 21/09/2012,  Unidade  de  registro 
cadastral se refere à unidade responsável por receber, analisar, registrar e manter a documentação referente  
aos dados do cadastro do fornecedor, nos termos dos arts. 21, 27 e 28 do Decreto 45.902, de 27 de janeiro de 
2012.

6.2.7.4 – Serão utilizadas as informação da Receita Federal do Brasil para a comprovação da condição de  
pequena empresa,  nos termos do inciso II,  artigo 6º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 8727 DE 
21/09/2012.

6.2.7.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena empresa, assegurar-se-
á o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a devida e necessária regularização,  
contados a partir da data em que o proponente for declarado vencedor do certame, observando o disposto no 
artigo 110 da Lei federal nº 8.666, de 21Jun93.
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6.2.7.6 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes  
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

6.2.7.7 - O prazo previsto no item 6.2.7.5, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido pelo licitante  
e expressamente autorizado pela Administração.

6.2.7.8 - 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 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.3.1 - Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, a no 
máximo 90 (noventa) dias da data prevista para envio da proposta comercial, de acordo com o inciso II do  
artigo 31 da Lei  federal n.º 8.666/93 c/c os ditames da Lei federal n.º 11.101/05.

6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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

6.4.2 - Título de Registro, acompanhado do apostilamento da autorização para fabricar e comercializar o  
objeto desta licitação, expedidos pelo Ministério da Defesa (Exército Brasileiro),  através da Diretoria de  
Fiscalização de Produtos  Controlados (DFPC) ou pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados 
(SFPC), no caso de fabricante. (SOMENTE PARA OS LOTES 10 E 11)

6.4.3  - Certificado de Registro  no  caso de representantes  de empresas  ou  importadores,   autorizando a 
proponente  comercializar  os  produtos  objeto  desta  licitação  e  funcionar  como  representante  legal  do 
fabricante, expedidos pelo Ministério da Defesa (Exército Brasileiro), através da Diretoria de Fiscalização de 
Produtos Controlados (DFPC) ou pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), conforme 
for o caso. (SOMENTE PARA OS LOTES 10 E 11)

6.5 - DECLARAÇÕES

6.5.1 - Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com o Poder Pú-
blico ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual; e declaração de que o lici-
tante não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e me-
nores de 16 anos realizando qualquer trabalho, conforme determina o inciso V do artigo 27 da Lei federal nº.  
8.666/93 (com redação dada pela Lei federal nº. 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de apren -
diz, na forma da lei. As declarações serão conforme modelos a seguir:

DECLARAÇÃO

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

Data e local

_____________________________________

assinatura do Diretor ou Representante Legal
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DECLARAÇÃO

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

Data e local                     

_____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

6.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

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

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

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

6.6.2.1 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

6.6.2.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo  apresentados  os  documentos 
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

6.6.3 - O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante ven-
cedor interino.

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, 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, sendo imediatamente desclassificadas 
aquelas que estiverem em desacordo.

7.1.2 – Após a abertura das propostas, no horário previsto neste edital, o Pregoeiro iniciará a 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 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor 
lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor, e as mensagens trocadas 
no chat do sistema.

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

7.2.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.
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7.2.5 -  Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta eletrônica apresentada 
para efeito da classificação final.

7.2.6 -  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.

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

7.2.7 - o encerramento da fase de lances será por decisão  do pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso  
de fechamento iminente dos  lances, após o que transcorrerá período de tempo de cinco até trinta minutos,  
aleatoriamente,   determinado   pelo   sistema eletrônico,   findo  o  qual  será  automaticamente  encerrado   o  
recebimento de lances.

7.3 - DO JULGAMENTO

7.3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado para o LOTE.

7.3.2 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará ao proponente classificado em primeiro lugar, e os 
quatro outros licitantes remanescentes, se houver, de cada lote licitado, obedecendo a ordem de classificação 
das propostas ou lances, exceção para os lotes 10 e 11, em que não se exigirá análise nas amostras, a entrega, 
no Centro de Material Bélico, do material licitado como amostra, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do  final  da  etapa  de  lances,  nas  condições  prevista  no  Anexo  I  deste  Instrumento  Convocatório,  em 
consonância com o art. 7º, § 7º do Decreto Estadual 44.786 de 18 de abril de 2008. A sessão de licitação será  
suspensa  durante  o  prazo  previsto  para  o  teste  das  amostras.  O  retorno  à  sessão  de  licitação  dar-se-á 
conforme quadro constante no preâmbulo deste Edital, oportunidade em que será divulgado o resultado 
do teste de amostra.

7.3.3 - Caso a amostra do material seja aceita pela Comissão de Teste do CMB designada para esse fim, o  
Pregoeiro,  após  verificação  da  condição  de  habilitação  da  proponente  melhor  classificada,  e  constatada 
regularidade da documentação, habilitará a proponente, passando para a fase de recursos. No caso das cinco 
primeiras  amostras  serem  rejeitadas  pela  Comissão  de  Teste  do  CMB,  serão  convocados  os  demais  
proponentes,  se houver,  na ordem de classificação,  para apresentação da amostra.  Nesta situação,  será a  
sessão de licitação suspensa mais uma vez, por período idêntico ao subitem anterior, para teste de amostra 
dos proponentes remanescentes. As datas para reabertura da sessão serão, após nova convocação, informadas 
pelo pregoeiro em chat. O procedimento descrito será adotado até a aceitação de uma amostra que atenda ao  
especificado em edital.

7.3.4 – Concluídos os trabalhos de avaliação das amostras pela Comissão de Teste do CMB, reabrindo o 
pregoeiro a sessão de licitação,  este informará aos participantes,  em chat,  o proponente provisoriamente 
vencedor do lote, ou seja, o proponente melhor classificado quanto ao preço, e que teve sua amostra aprovada  
em testes realizados pela Comissão designada para esse fim. O pregoeiro, ao informar quem é o licitante  
detentor da melhor oferta,  solicitará deste,  de imediato,  a comprovação de sua situação de regularidade,  
podendo esta comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação, e da proposta atualizada com 
os valores obtidos no Pregão, via Fax (31) 2123-1072, ou e-mail:  cmb-pregao@pmmg.mg.gov.br, no prazo 
de 30 (trinta) minutos, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de  
2 (dois) dias úteis, para a Seção de Licitações e Contratos do CMB – Centro de Material Bélico da PMMG,  
situado na Av. Amazonas, 6745, bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG. Entrada pelo 5º Batalhão da Policia 
Militar.

7.3.5- Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências 
fixadas neste Edital, ou determinar preços manifestamente inexeqüíveis.

7.3.5.1 - Quando necessário, o pregoeiro poderá solicitar ao licitante que demonstre a exeqüibilidade de seus  
preços.

7.3.5.2 -  O pregoeiro consultará  por  meio eletrônico,  quando for  o  caso,  a  situação de regularidade do 
licitante  detentor  da  melhor  proposta  perante  o  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  –  CAGEF,  do  Sistema 
Integrado de Administração de Materiais e Serviços, SIAD, nos documentos por ele abrangidos.

7.3.5.3 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor.

7.3.5.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências  
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habilitatórias,  serão  convocados  os  demais  licitantes,  na  ordem  de  classificação,  para  exame  de  seus  
documentos  de  habilitação,  até  a  apuração  de  uma  proposta  que  atenda  ao  edital,  sendo  o  respectivo 
proponente declarado vencedor.

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

7.3.6.1 - O pregoeiro convocará através do  chat a pequena empresa detentora da proposta de menor valor 
dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% 
(cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance 
INFERIOR ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

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

7.3.6.3 -  Sendo aceitável a nova oferta de preço,  a confirmação das condições habilitatórias da pequena  
empresa obedecerá ao procedimento previsto no item 7.3.4.

7.3.6.3.1 -  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,  será  assegurado  o  prazo 
previsto no item 6.2.7.5 e 6.2.7.7, para a devida e necessária regularização.

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

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

7.3.6.5 -  Se  a  pequena  empresa  não  apresentar  proposta  de  preços  ou  não  atender  às  exigências  de 
habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de empate  
prevista no subitem 7.3.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

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

7.3.6.7 - O disposto neste item (7.3.6) somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido  
apresentada por pequena empresa.

7.3.7  - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com o autor da 
oferta de menor valor com vistas à redução do preço;

7.3.8  -  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.

8  –  DA  SUSPENSÃO  DA  SESSÃO  PARA  TESTE  DAS  AMOSTRAS,  COM  POSTERIOR 
HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

8.1 – Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro solicitará ao proponente classificado em primeiro 
lugar, e os quatro outros licitantes remanescentes, se houver, de cada lote licitado, exceção para os lotes 10 e 
11,  obedecendo a  ordem de  classificação  das  propostas  ou  lances,  a  entrega  do  material  licitado  como 
amostra, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do final da etapa de lances, nas condições prevista no 
Anexo I deste Instrumento Convocatório, em consonância com o art. 7º, § 7º do Decreto Estadual 44.786 de 
18 de abril de 2008. A sessão de licitação será suspensa durante o prazo previsto para o teste das amostras. O  
retorno à sessão de licitação dar-se-á conforme quadro constante no preâmbulo deste Edital, oportunidade 
em que será divulgado o resultado do teste de amostra.

8.2 - Caso a amostra do material seja aceita pela Comissão de Teste designada para esse fim, o Pregoeiro,  
quando da reabertura da sessão de licitação, solicitará do proponente melhor classificado, conforme item 
7.3.4  do  Edital,  envio  da  documentação  de  habilitação.   Constatada  a  regularidade  da  documentação 
encaminhada, habilitará o proponente melhor classificado, passando para a fase de recursos. Vencida a etapa 
recursal, adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado 
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pelo Ordenador de Despesas. Em caso das cinco primeiras amostras serem rejeitadas pela Comissão, serão  
convocados os demais proponentes,  se houver,  na ordem de classificação para apresentação da amostra.  
Nesta situação, será a sessão de licitação suspensa mais uma vez, por período idêntico ao subitem anterior,  
para teste de amostra dos proponentes remanescentes. O procedimento descrito será adotado até a aceitação 
de uma amostra que atenda ao especificado em edital.

8 - DOS RECURSOS

8.1 -  Declarado o vencedor, com a habilitação do proponente melhor classificado pelo Pregoeiro, qualquer  
licitante terá o prazo de até 10 minutos para manifestar, imediata e motivadamente,  exclusivamente por 
meio eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar  
contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.1.1  –  Os  procedimentos  para  interposição  de  recursos,  compreendida  a  manifestação  da  intenção  do 
licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões de recurso e de eventuais contra-razões  
pelos  demais  licitantes,  serão  realizados  exclusivamente  por  meio  do  sistema eletrônico,  em formulário 
próprio.

8.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo estabelecidos no subitem 8.1 
deste Edital,  importará a decadência do direito de interposição de recurso e a adjudicação do objeto da  
licitação pelo Pregoeiro ao vencedor, na própria sessão.

8.3  – O  recurso  contra  a  decisão  do  Pregoeiro  terá  efeito  suspensivo,  exceto  quando  manifestamente 
protelatório ou quando o Pregoeiro puder decidir de plano.

8.4 – Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela autoridade competente.

8.5  -  O  acolhimento  de  recurso  importará  na  validação  exclusivamente  dos  atos  suscetíveis  de 
aproveitamento.

8.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

9 - DA  HOMOLOGAÇÃO

9.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro registrará o preço da licitante vencedora, bem como das  
demais empresas que desejarem registrar ao mesmo preço da primeira, com a posterior homologação do 
resultado pela Autoridade Competente.

9.2 –  Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade  Competente  registrará  o  preço  da  licitante  vencedora,  bem como das  demais  empresas  que 
desejarem registrar ao mesmo preço da primeira e homologará o procedimento licitatório.

10 – DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1  – Homologado  o  resultado  da  licitação,  respeitada  a  ordem  de  classificação  e  a  quantidade  de  
fornecedores a serem registrados, o Centro de Material Bélico – CMB, Gerenciador do Registro de Preços,  
convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias úteis, que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas  
condições estabelecidas. 

10.2 – A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por representante legal do detentor ou por procurador 
com  poderes  para  tal,  mediante  comprovação  através  de  contrato  social  ou  instrumento  equivalente  e 
procuração, respectivamente, juntamente com cópia de cédula de identidade.

10.2.1 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais e ficarão disponibilizados durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, no 
site: www.compras.mg.gov.br.

10.3  –  A contratação  com os  fornecedores  registrados  será  formalizada  por  intermédio  de  instrumento 
contratual:  emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento 
similar.

10.3.1 - Por força do disposto no Decreto estadual nº 45.902/12, para se efetuar o registro dos fornecedores é  
necessário que estes  estejam credenciados/cadastrados no Cadastro Geral  de Fornecedores  do Estado de  
Minas Gerais - CAGEF.
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10.4 – A licitante vencedora do certame será convocará oficialmente para, no prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias úteis, para assinar da Ata e em outros 5 (cinco) dias úteis devolvê-la devidamente assinada, sob pena 
de decair seu direito, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei federal nº 8.666/93.

10.5 - O prazo de assinatura da Ata estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual  
período,  quando  solicitado  durante  seu  transcurso  pela  licitante  vencedora,  e  desde  que  haja  motivo  
justificado aceito pela Gestora do Registro de Preços.

10.6 – Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado,  
também, serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços.

10.7  -  A Ata  de  Registro  de  Preços  não  obriga  a  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  e  os  outros  órgãos  
participantes ou “caronas” a adquirir os materiais nela registrados, nem firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação 
pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.

10.7.1 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do  
registro, quando a Polícia Militar de Minas Gerais, ou qualquer dos Participantes, optar pela aquisição do  
objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, 
e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.

10.8 - A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver  
a Polícia Militar de Minas Gerais conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua  
regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida 
nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em ordem crescente de preços.

11- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1  – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura,  
prorrogável por igual período de acordo com o art. 14, do Decreto estadual nº 44.787, de 18 de abril de 2008.

11.2 - Conforme Lei federal nº 10.192/2001, os preços são irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer  
reajustes pelo período de 12 (doze) meses.

11.3 – Poderá ocorrer a prorrogação da Ata, em que o reajustamento se dará após período de doze meses a  
partir da data limite da apresentação da proposta;

12. – DA  ALTERAÇÃO DO REGISTRO

12.1 – A Polícia Militar de Minas Gerais avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações  
necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente eventuais variações nos preços registrados.

12.1.1  - Os  preços  decorrentes  da  revisão  não  poderão  ultrapassar  os  praticados  no  mercado,  apurados 
trimestralmente pela Polícia Militar de Minas Gerais, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro,  
com vistas a manter o mesmo equilíbrio econômico-financeiro.

12.1.2 - As alterações  de preços oriundas da revisão dos mesmos,  no caso de desequilíbrio econômico-
financeiro, serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

12.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no  
mercado, a Polícia Militar de Minas Gerais, órgão gerenciador, deverá:

12.2.1 - Convocar o fornecedor detentor do preço registrado visando à negociação para a redução de preços e 
sua adequação ao praticado pelo mercado;

12.2.2 - Liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso assumido, quando frustrada a  
negociação, respeitados os contratos firmados;

12.2.3  -  Convocar  os  demais  fornecedores  detentores  dos  preços  registrados  e,  na  recusa  desses  ou  
concomitantemente,  os  licitantes  remanescentes  do  processo  licitatório,  visando  igual  oportunidade  de 
negociação, observada a ordem de registro e negociação. 

12.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor  detentor do preço  
registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 
Gerenciador / PMMG poderá:

12.3.1 - negociar os preços;
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12.3.2 - frustrada a negociação, liberar o fornecedor detentor do preço registrado do  compromisso assumido,  
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos  motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de  fornecimento;

12.3.3  -  convocar  os  demais  fornecedores  detentores  dos  preços  registrados  e,  na  recusa   desses  ou 
concomitantemente,  os  licitantes  remanescentes  do  processo  licitatório,  visando   igual  oportunidade  de  
negociação, observada a ordem de registro e negociação. 

12.4 - Não havendo êxito nas negociações, a Polícia Militar de Minas Gerais, Gestora do Registro de Preços  
deverá  proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da  
contratação mais vantajosa.

13- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1 – O fornecedor terá seu preço registrado cancelado quando:

13.1.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

13.1.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela  
Administração, sem justificativa aceitável;

13.1.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior  àqueles praticados  
no mercado;

13.1.4 - a Administração tiver presentes razões de interesse público.

13.2 – O cancelamento do Registro de Preços, nas hipóteses previstas no subitem anterior,  assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade  competente da Polícia Militar 
de Minas Gerais. 

13.3 –  O fornecedor  poderá  solicitar  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preços,  na  ocorrência  de  fato  
superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso  fortuito ou de 
força maior, devidamente comprovados.

14 - DA CONTRATAÇÃO

14.1 – A contratação será realizada após a indicação do(s) vencedor(es) pela Polícia Militar de Minas Gerais, 
sendo formalizada por instrumentos hábeis, tais como contrato, nota de empenho de despesa, autorização de  
compra,  sendo  o  fornecedor  convocado  para  assinar  o  contrato  ou  retirar  o  instrumento  equivalente, 
conforme disposto nos arts. 62 e 64 da Lei federal nº 8.666/93 e na Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de aplicação do disposto no caput do artigo 81, da Lei federal nº 8.666/93.

14.1.1 –  A Polícia Militar de Minas Gerais, Órgãos Participantes e os órgão “caronas”não estão obrigados a 
contratarem os fornecimentos nas quantidades registradas, ficando a seu exclusivo critério a definição da  
quantidade e o momento do fornecimento.

14.1.2 – Os quantitativos totais expressos no Anexo I são estimados e representam as  previsões dos 
Órgãos Participantes para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

14.1.3  –  O  fornecedor  detentor  do  preço  registrado  ficará  obrigado  a  atender  todos  os  pedidos  de  
fornecimento conforme descrição e especificação do Anexo I, efetuados durante a vigência desta Ata.

14.1.4 –  O fornecedor detentor do preço registrado conforme o inciso XIII, do art. 55 ,da Lei federal nº  
8.666/93, na contratação, deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação e 
estar cadastrado no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, nos termos do Decreto estadual nº 45.902/12,  
durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.1.5 – Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente situação regular no ato da emissão da  
nota de empenho, não compareça quando convocado ou não retire o empenho no prazo estipulado, ensejará,  
nestas hipóteses, a convocação dos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

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

14.3 – O local, o prazo e as demais condições para o fornecimento do objeto estão estabelecidos no Anexo I  
deste Edital e serão considerados, a cada contratação, em função do Órgão Participante.
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15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a 
crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da 
data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.

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

15.3 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária dos Órgãos e Entidades 
Participantes  do  Registro  de  Preço,  do  orçamento  em  vigor  no  exercício  financeiro  em  que  ocorrer  a 
contratação.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 – Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a Administração  
Pública Estadual,  serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do  Decreto estadual nº 45.902/12, de 27 
de janeiro de 2012, com  a observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a  
ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei estadual nº 14.148, de 31Jan02, além dos seguintes critérios:

16.1.1 –  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.

16.1.2 – MULTA

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

16.1.2.2 –  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;

16.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no 
artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do Decreto estadual nº 45.902/2012;

16.3  -  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 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 sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV, do artigo 38, do Decreto estadual nº  
45.902/2012.

16.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 16.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos devidos 
pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

16.5  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de  
controle, pela Ordenador de Despesas do CMB.

16.6 – As sanções previstas nos itens 16.1.1, 16.2 e 16.3, deste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente 
à prevista no subitem 16.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para  
licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a 
contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012.

16.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior 
ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.
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17 - DISPOSIÇÕES GERAIS

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

17.2 – Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame:

17.2.1 – exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos; e 

17.2.2 – só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

17.3 - Até o quinto dia após a publicação do aviso do Edital, contado na forma do subitem anterior, qualquer  
pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

17.3.1 -  Quaisquer  esclarecimentos  sobre  este  Edital  deverão  ser  solicitados,  por  escrito,  ao  Centro  de 
Material Bélico (CMB) endereçados à Seção de Licitações e Contratos, localizada à Av. Amazonas, 6.745,  
bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG. A consulta poderá ser encaminhada, também, para o e-mail:  cmb-
pregao@pmmg.mg.gov.br, ou ainda por FAX, para o número (31) 2123-1072, no prazo do subitem 17.3.

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

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

17.4  – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da sua  
protocolização,  apoiado pelo setor técnico responsável  pela elaboração do Edital  ou pelo órgão jurídico, 
conforme o caso. 

17.5 – Será designada nova data para a realização do certame quando:

17.5.1 – For acolhida a impugnação contra o ato convocatório.

17.5.2 – O Pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no subitem 17.4 e

17.5.3  –  Houver  qualquer  modificação  no  ato  convocatório,  exceto  quando  a  alteração  não  afetar  a 
formulação das propostas.

17.6 – A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu aquela do texto 
original.

17.7 – A não-impugnação do Edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de discutir,  
na esfera administrativa, as regras do certame.

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

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

17.10  -  O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos respectivos contratos,  
conforme previsto no § 1º, do art. 65, da Lei federal nº. 8.666/93.

17.11 - É VEDADO à CONTRATADA subcontratar o objeto deste pregão.

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

17.13 -  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.

17.14 – Todos os atos da fase externa do pregão eletrônico deverão ser realizados eletronicamente. 

17.15  – É responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão  
pública do pregão, assumindo o ônus decorrente da perda de negócios se não atender a quaisquer mensagens 
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emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ou de sua desconexão.

17.16  - Informações  complementares que  visem  fornecer  maiores  esclarecimentos  sobre  a  presente 
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 09:00 às 12:00 ou de 14:00 às 17:30, de segunda a 
sexta-feira, pelo Fax (31) 2123-1072 ou pelo e-mail: cmb-pregao@pmmg.mg.gov.br;

17.17 - Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br.

17.18 –  Poderão  participar  como  “carona”  neste  Registro  de  Preço,  outros  órgãos  e  entidades  da  
Administração Pública.

Belo Horizonte/MG, 10 de janeiro de 2013.

VALÉRIO SENA DE MENEZES, 2º SGT PM

Pregoeiro

Examinado, aprovado e de acordo: 

Assessor Jurídico 
OAB/MG 

Wagner Eustáquio de Assis, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Termo de Referência

Justificativa da 
Contratação

Aquisição de Armas e Apetrechos Policiais, através de registro de 
Preço, para atender demanda da PMMG e órgãos participantes.

LOTE 01

1. Cone de sinalização.

1.1 Definição do Objeto.
6.100 ( Seis mil e cem ) Cones para Sinalização viária em PVC ultra flexível.  

2. Descrição do Material.
Cone para sinalização viária, em PVC ultra flexível que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem 
prejuízo do seu formato original, acabamento sem emendas aparentes, confeccionado em peça 
única, na cor laranja fluorescente (pigmentada na própria peça), resistência à intempéries, não 
desbotando com a ação do tempo, nas seguintes características:
02 anéis retrorrefletivos micro prismáticos à base de acrílicos, em película autoadesiva flexível, na 
cor branca, com refletibilidade mínima de 500 candelas/lux/m2 (método ASTM E 810, ângulos de 
0,2º/-4º), resistente a 500h de intemperismo (mantendo até 80% de suas características de cor e 
refletividade), tendo cada faixa 10 cm de largura.
Sua base, deverá possuir o mínimo de 8 sapatas, para melhor fixação ao solo e passagem de 
água sob o cone, evitando deslocamentos involuntários.
O topo do cone deverá ter abertura entre 4 e 4,5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador 
luminoso e abertura para passagem de corda e/ou fita zebrada. 

3. Tamanho
72  cm (setenta  e  dois  centímetros).  É  permitida  tolerância  de  +/-3  cm (mais  ou  menos  três 
centímetros) nestas medidas.

3.1 Peso
Entre 3.000 (três mil) e 3.300 (três mil e trezentas) gramas.

4 Garantia
Mínima de 1 ano, contados a partir da data de entrega do material, em condições normais de uso. 

5 Embalagem
Deverá ser entregue em embalagem plástica unitária.

6 Plano de Amostragem. 
Para fins de realização de inspeção visual, manual, metrológica, a empresa que restar classificada 
em primeiro lugar, e as 04 (quatro) remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão 
concedidos 5 (cinco) dias úteis para apresentação de amostra do cone e os seguintes laudos de 
ensaios que comprovem que o produto atende a norma ABNT (conforme determina o Anexo II do 
CTB) nos quesitos: intemperismo artificial por um período mínimo de 120 h. (ASTM G 153); dureza 
shore máximo de A/80/15 (NBR 7456);limite de resistência de tração de no mínimo 7 Mpa (ASTM 
D 638 M); alongamento de 50mm, mínimo 200%; estabilidade ao calor no mínimo de 4 h. à 70 
graus em estufa, bem como a refletividade mínima exigida para os anéis retrorrefletivos de (500 
candelas/lux/m2)  resistente  a  500h  de  intemperismo  (mantendo  até  80%  de  suas 
características de cor e refletividade, comprovada em Laudo de ensaio com no máximo 6 
(seis)meses de emissão anteriores a apresentação da amostra.

7 Aceitação e Rejeição.
Os cones  de  sinalização  que  não  satisfaçam  os  requisitos  especificados  nesta  norma  serão 
rejeitados.
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LOTE 02

2. Bastão tipo Tonfa.

2.1 Definição do Objeto:
11.250 (onze mil e duzentos e cinquenta) Bastões tipo Tonfa.

3. Descrição do Material

Confeccionado em polímero de alta resistência, na cor preta, corpo do bastão será liso e formado 
por uma haste com 580  mm (quinhentos e oitenta milímetros)  ± 30mm (trinta milímetros)  de 
comprimento e 32 mm ( trinta e dois milímetros) ± 5 mm (cinco milímetros) de diâmetro, devendo 
as extremidades ser arredondadas;
Peso de 600 (seiscentos) gramas, com tolerância de ±  70 g; 
O cabo da haste terá formato anatômico, medindo 135 mm (cento e trinta e cinco milímetros) de 
comprimento,  com tolerância de ± 5  mm (cinco milímetros),  devendo ter sulcos em toda a sua 
extensão, cabo lateral terá sulcos transversais em toda a sua extensão e será confeccionado no 
mesmo material da haste principal.  Formará um ângulo reto com o corpo do Bastão,  medindo 
entre 130 mm (cento e trinta milímetros ), com tolerância de ± 5 mm (cinco milímetros) a partir do 
corpo do bastão, com formato ergonômico para melhor manuseio do mesmo. Na  extremidade do 
cabo lateral haverá um pomo com diâmetro de 45  mm (quarenta e cinco milímetros),  com 
tolerância de ± 5 mm (cinco milímetros), com a finalidade de  evitar que a tonfa escape facilmente 
da mão do usuário. 
Cada bastão tonfa deve vir acompanhado de seu respectivo suporte (coldre),  confeccionado em 
couro soleta e recurtido ao tanino,  com 30 (trinta)  linhas,  com tingimento vazado,  Tal suporte 
deverá possuir um sistema  que permita girar o bastão 360º (trezentos e sessenta graus) por meio 
de um sistema giratório e com uma argola inox com diâmetro de 40 mm (quarenta milímetros) a 45 
mm (quarenta e cinco milímetros). O suporte deverá ter as seguintes  dimensões:
Corpo do suporte
Comprimento – 105 mm;Largura – 55 mm.  
Tira para fixação do cabo lateral
Largura – 20 mm;
Comprimento – 160 mm.
Nas extremidades da tira aplica-se um botão de pressão nº 100, inox.
Suporte giratório para destro/canhoto
Largura – 38 mm;
Comprimento – 70 mm.
É fixado ao corpo do suporte através de rebite nº 04 e arruelas com 15 mm de diâmetro.
Tolerâncias
Na verificação das medidas nas partes de couro do suporte será admitida uma tolerância de ± 5% 
(cinco por cento ), desde que não haja prejuízo para a estética e  funcionalidade da peça. 

4. Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção  visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar 
classificada em primeiro lugar, e as quatro remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-
lhe-ão concedidos 5(cinco) dias úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 06 
(seis) dias uteis para o teste.

4.1 No recebimento:  
Após a fase de licitação, cada lote entregue será amostrado segundo a NBR  5426, nas condições 
estabelecidas na Tabela abaixo:
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TABELA 1
PLANO DE AMOSTRAGEM

Tipo de lote Plano de amostragem
Inspeção
Regime Nível

Lote de inspeção Dupla Normal II

4.2  Quando necessário, para realização de ensaios destrutivos, o Plano de Amostragem deverá 
ter o Nível Especial de Inspeção S2, de acordo com a Tabela 1 da NBR 5426.

4.3  O exame de  todas as tonfas e suportes  da amostra é feito com vistas à detecção dos 
defeitos discriminados e classificados na Tabela 2 desta Norma. Deve ser executado por classe 
de defeitos considerando-se, para toda a amostra, o estabelecido para cada classe:
crítico: 0,0%                         b) grave: 1,5%                           c) tolerável:4,0%

4.4 A ocorrência de um defeito crítico na amostra determina a rejeição do lote . O material  é 
aceito para os defeitos graves e toleráveis quando os limites de aceitação para a amostra não são 
ultrapassados, sendo rejeitado, em caso contrário.

TABELA 2
Relação de defeitos

NR
                                     DEFEITO

classificação/ limites admitidos 
na AMOSTRA

Crítico
(0,0%)

Grave
(1,5%)

Tolerável
(4,0%)

Inspeção visual 
01 Material com arranhões X
02 Ausência  de  acabamento  arredondado  nas 

extremidades da haste principal  
X

03 Ausência de sulcos no cabo lateral e no cabo da 
haste principal

X

04 Cabo lateral mal afixado X

05
Cabo lateral áspero que prejudique o manejo pelo 
usuário

X

06
Suporte (coldre) que não se adapte à tonfa e ao 
cinturão de couro preto de uso padrão na PMMG

X

07 
Sinais de mau acabamento, como amassamentos 
e rebarbas, dentre outros, que evidenciem defeitos 
de fabricação

X

08 Bolhas internas X

4.5   Os bastões  tonfa  a  serem inspecionados  no  recebimento  serão retirados  aleatoriamente 
dentre os entregues pela empresa vencedora.

4.6  Para fins de aceitação do lote amostrado todas as unidades que compõem a amostra deverão 
estar em conformidade com a presente norma.

5.  Inspeção Visual 

5.1 Deverá ser realizada uma inspeção visual para verificação da conformidade do material com 
as especificações da presente norma;
5.2 Verificar  se existem rugas,  bolhas,  vincos,  rasgões,  cortes,  furos ou quaisquer  falhas que 
evidenciem defeitos de fabricação  ou inconformidades com a presente norma.

6  Métodos de Ensaio e Procedimentos

6.1 O bastão deverá resistir a impactos contra superfície plana de madeira maciça e o cabo lateral 
deverá  resistir  a  um  peso  de  100  Kg  (cem  quilogramas),  com  tolerância  de  10Kg  (dez 
quilogramas), quando alçado em um obstáculo para transposição.
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6.2 Para medir o impacto o Bastão deverá ser seguro pelo cabo de haste e batido dez vezes com 
toda força possível sobre madeira maciça,  devendo o impacto recair  sobre a parte central  da 
haste.  Após o ensaio o bastão não deverá apresentar trincas, rachaduras, folgas ou quebra. 

6.3 Para verificar a resistência do cabo lateral o mesmo será apoiado a uma estrutura que permita 
fixá-lo,  devendo  ser  capaz  de  sustentar  uma  pessoa  com  100  Kg  (cem  quilogramas),  com 
tolerância  de 10 kg (dez quilogramas)   durante  30 seg (trinta  segundos).  Esse  procedimento 
deverá ser executado por dez (10) vezes. Após o ensaio o bastão não deverá apresentar trincas, 
rachaduras, folgas ou quebra. 
6.4 Após a realização dos ensaios, o bastão tonfa não poderá apresentar danos estruturais que 
comprometam  as suas características,  tais  como folgas,  rupturas,  trincas,  quebras ou outras 
deformações que impeçam sua utilização como equipamento de defesa.
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6.5 Somente  serão  submetidos  aos  ensaios  os  materiais  aprovados  na  inspeção  manual  e 
metrológica.

ANEXO 2 (Figura teste 1 e 2) 
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7. Prescrições diversas

7.1 As amostras serão submetidas obrigatoriamente à inspeção visual, manual e metrológica. Os 
ensaios previstos nesta norma poderão ser realizados no todo ou em parte, caso a Comissão 
Técnica julgue necessária a sua realização para verificação da conformidade das amostras com 
as especificações da presente norma;

7.2 Ensaios em laboratórios especializados poderão ser realizados caso a comissão técnica julgue 
necessária  a sua realização;

8. Garantia
O  bastão  tonfa  deverá  ter  garantia  mínima  de  02  (dois)  anos  contra  quaisquer  defeitos  de 
fabricação

ANEXO A – Figura do Bastão Tonfa

9. Aceitação e Rejeição.
Os Bastões Tonfa que não satisfaçam os requisitos especificados nesta norma serão rejeitados.
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LOTE 03

3. Cavaletes de Sinalização.

3.1 Definição do Objeto

5.900 (cinco mil e novecentos) Cavaletes de sinalização.

4. Descrição do Material

Cavalete dobrável,  confeccionado em Polietileno de média densidade (plástico),  na cor laranja, 
com proteção contra raios UV´s.
O Cavalete deverá possuir na parte central superior 1(uma)  alça anatômica para facilitar seu 
transporte.
Deverá possuir estrutura reforçada a fim de resistir a impactos e furo na parte interna/externa que 
permita a colocação de areia quando for necessário a elevação do peso,  para aumentar a 
estabilidade do cavalete. 
A base possuirá 4  (quatro)  pés de apoio,  sendo 2(dois)  de cada lado,  para fixação ao solo, 
evitando deslocamentos involuntários;
O Cavalete será articulado na parte superior por 2 (dois)  parafusos sextavados zincados com 2 
(duas) arruelas lisas e porca auto travante
Cada face do Cavalete possuirá 2(dois) rebaixos, sendo 1(um) superior medindo 0,60 x 0,30 m e 
1(um) inferior medindo 0,60 x 0,20 m, para aplicação e proteção de película refletiva;
Nas partes rebaixadas será aplicada película refletiva auto adesiva, na cor branca, com elementos 
micro prismáticos e refletividade mínima de 550 candelas/lux/m2 (método ASTM E 810, ângulos de 
0,2º / -4º)  e resistente a 2.200h de intemperismo (mantendo até 80% de suas características de 
cor e refletividade)  de acordo com a norma ABNT NBR 14644,  e inscrição na cor preta pelo 
processo de serigrafia.
Altura de 1,15m e largura de 0,62m,  com tolerância de 1cm (um centímetro)  para mais ou para 
menos;
Peso de 7 a 8 kgs, com reservatório vazio.

4. Garantia.
Garantia mínima de 2(dois) anos contra qualquer defeito de fabricação.

5. Amostra.
Apresentação da amostra do produto e requisitos para sua verificação:
Para fins de realização das inspeções visual,  manual, metrológica e testes de desempenho, a 
empresa que restar classificada em primeiro lugar e as 04 (quatro) remanescentes, se houver, 
após a fase de lances, ser-lhe-ão  concedidos 05 (cinco) dias uteis para apresentação de 01 
(uma) amostra ou protótipo.
Apresentar  Relatório  de Ensaios  que  comprove que  o  produto  atende  o  peso especificado  e 
exposição ao intemperismo artificial – 300 hs (método ASTM G-153); Relatório de Ensaios em 
original, emitido em nome do fabricante da película, de atendimento as especificações do material 
refletivo,  (elementos micro prismáticos  e refletividade mínima de 550 candelas/lux/m2 (método 
ASTM E 810, ângulos de 0,2º / -4º) e resistente a 2.200h de intemperismo (mantendo até 80% de 
suas características de cor e refletividade de acordo com a norma ABNT NBR 14644),  ambos 
emitidos por laboratório  associado a ABIPTI – Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa 
Tecnológica, aptos para fazerem as análises e os Relatórios. 
A data de emissão do Relatório de Ensaio deverá ser de no máximo 6 (seis)meses de emissão, 
anteriores a apresentação da amostra. 

6. Aceitação e Rejeição.
Os Cavaletes de sinalização que não satisfaçam os requisitos especificados nesta norma serão 
rejeitados.
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LOTE 04

4. Fita  Zebrada.

4.1. Definição do Objeto

3.200( Três mil e duzentos Rolos) de Fita Zebrada.

4.2. Descrição do Material
Fita de marcação zebrada, matéria prima em polietileno; cores amarelas e preta (zebrada); medida 
de 7cm largura X 200m comprimento; finalidade de isolamento de áreas de grande aglomerações.
5 Garantia.
Do fabricante.

5. Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção  visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar 
classificada em primeiro lugar, e as quatro remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-
lhe-ão concedidos 5(cinco) dias úteis  para apresentação de amostra ou protótipo, e no máximo 06 
(seis) dias uteis para o teste.

6. Aceitação e Rejeição.
As  fitas  de  marcação  que  não  satisfaçam  os  requisitos  especificados  nesta  norma  serão 
rejeitados.

LOTE 05

5. Lanterna Portátil.

5.1 Definição do Objeto

1.200 (Um mil e duzentas) Lanternas portátil. 

Confeccionada em liga de alumínio na cor preta; corpo com ranhuras antiderrapante; comprimento 
total de até 21,5 cm; lente de policarbonato medindo, no máximo, 4 cm de diâmetro; alimentada 
por  bateria  recarregável  de  3.6V;  interruptor  emborrachado  com,  no  mínimo,  3(três)  estágios 
(econômico, alta performance e desliga); deve possuir ainda autonomia em modo econômico por, 
no  mínimo,  6  horas  e  em modo alta  performance  por,  no  mínimo,  1,45  horas;  LED de  alta 
intensidade com desempenho máximo não inferior a 135 lúmens; foco  concentrado ou regulável; 
resistente a água.

6. Acessórios
Cada lanterna deverá ser acompanhada dos seguintes acessórios:
1(um) recarregador AC 230v / 20Hz;
1(um) recarregador veicular DC 12V;
1(uma) bateria recarregável de 3.6V.

7. Garantia.
Mínima de 6 (seis) meses, contado a partir da data de entrega, em condições de uso.

8. Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção  visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar 
classificada em primeiro lugar, e as quatro remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-
lhe-ão concedidos 5(cinco) dias úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 06 
(seis) dias uteis para o teste.

9. Embalagem
As  lanternas  deverão  ser  entregues  em  suas  embalagens  originais,  embaladas  uma  a  uma. 
Quando a aquisição se der em número superior a 10 (dez) unidades, as embalagens individuais 
poderão ser acondicionadas em caixas de papelão, com até 20(vinte) unidades em cada uma. 
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10 Aceitação e rejeição.
As Lanternas que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.

LOTE 06

6. Sinalizador com encaixe para Cone.

6.1 Definição do Objeto

2.200 (dois mil e duzentos) Sinalizadores com encaixe para cone.

6.2 Descrição do Material

Corpo em plástico de alta resistência a impactos e intempéries, lente única com orla prismática ou 
retrorreflexiva, com diâmetro Minimo de 170 mm e máximo de 190 mm, na cor amarela.
O sinalizador será alimentado por pilhas grandes alcalinas de 1,5 V ou baterias, alojadas na sua 
base;  a base será imantada,  com diâmetro máximo de 11  cm;  terá sistema piscante estrombo 
unidirecional com lâmpadas LEDs de no mínimo 90 pulsos por minuto, com autonomia mínima de 
300 horas. 
O sinalizador funcionará por acionamento de chave interna ou externa para funcionamento 
contínuo.
Será acompanhado de base roscável no mesmo diâmetro do sinalizador com suporte para encaixe 
em cone com diâmetro minimo de 4,0 e máximo de  4,5 cm de diâmetro.
Cada sinalizador deverá vir com 02  pilhas alcalinas de 1,5  V ou  baterias,  suficientes para seu 
funcionamento e uma carga de reserva, de acordo com o modelo do material a ser fornecido.
EMBALAGEM
Os sinalizadores deverão ser entregues em suas embalagens originais. Quando a aquisição se 
der  em  número  superior  a  10  (dez)  unidades,  as  embalagens  individuais  poderão  ser 
acondicionadas em caixas de papelão, com 10 (dez) unidades em cada uma. 

7. Garantia.
Deverá ter garantia minima de 01(um) ano, contados a partir da data de entrega. O manual de 
instrução deverá ser fornecido em língua portuguesa.

8. Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção  visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar 
classificada em primeiro lugar, e as quatro remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-
lhe-ão concedida 5(cinco) dias úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 06 
(seis) dias uteis para o teste.

9 Aceitação e rejeição
Os sinalizadores que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados.

 LOTE 07

7. Algema de metal

7.1 Definição do Objeto

8.500  (oito mil e quinhentos) Algemas de metal

7.2 Descrição do Material

Confeccionada em aço inox,  acabamento polido ou fosco,  tipo punho duplo,  bloqueio de 
mecanismo (trava) de segurança, com dispositivo de acionamento localizado na parte interna da 
algema,  não permitindo sua abertura sem a chave adequada;  alça dentada de fechamento com 
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guias corrediças para impedir a abertura por pressão ou pancadas; junção das algemas por elos e 
catraca de fechamento com no mínimo três dentes.
Conter três chaves;
Peso máximo da algema não superior a 350 gramas;
Conter numeração de série permanente e logotipo do fabricante. 

8. Testes de Desempenho.
O proponente detentor da melhor proposta deverá enviar ao CMB o RELATÓRIO DE ENSAIO 
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO ou integrante da Rede Brasileira de Laboratórios 
de Ensaios – RBLE, que comprove aprovação nos testes relativos à RESISTÊNCIA MECÂNICA 
DAS  ALGEMAS,  RESISTÊNCIA  MECÂNICA  DO  MECANISMO  DE  TRAVAMENTO, 
RESISTÊNCIA  DO  CORPO e FORÇA LIMITE DE RESISTÊNCIA,  juntamente com 01 (uma) 
amostra  para  análise visual, manual e metrológica.
A análise visual, manual e metrológica da algema será realizada no Centro de Material Bélico ou 
em laboratório fora dessa Unidade sob supervisão de membro da Comissão de Testes, caso seja 
necessário, após a fase de lances. 
Observação:
- A aprovação da amostra está condicionada à conformidade atestada pelo Relatório de Ensaio na 
totalidade dos testes descritos (A,B,C e D) e à aprovação da amostra em análise  visual, manual e 
metrológica feita pela comissão de avaliação do CMB, com base na presente norma.
- O Relatório de Ensaio deverá ter data de expedição não superior à um ano.
Procedimentos para o teste
Com a utilização de máquina de ensaio estático uniaxial (calibrada de classe 2 (dois) conforme 
norma NM - ISO 7500 – 1:2004) para aplicação e medição de força e um instrumento de aplicação 
e medição de torque (calibrada de classe 5 conforme NBR 12240:2000) deverá se proceder os 
seguintes ensaios:
A) Ensaio de resistência mecânica das algemas
As alças dentadas do par de algemas n°1 devem ser encaixadas no primeiro dente de entrada do 
mecanismo de catraca e duplamente travadas. Em seguida, o par de algemas deve ser preso na 
máquina de ensaio por meio de dispositivos para ensaio de algemas e tracionado na direção 
longitudinal com a força de (2,20 +/- 0,05) kN por um período de trinta segundos.
As algemas não deverão abrir sob ação da força, não devem apresentar deformação permanente 
nem ruptura e deverão funcionar normalmente após o ensaio.
B) Ensaio de resistência mecânica do mecanismo de travamento
A  alça dentada de cada algema do par n° 1 deve ser encaixada no primeiro dente de entrada do 
mecanismo  de  catraca  e  duplamente  travada.  Em seguida,  cada  algema  deve  ser  presa  na 
máquina de ensaio por meio de dispositivos para ensaio de algemas e tracionada, no sentido da 
abertura, com aforça de (2,20 +/- 0,05) kN por um período de trinta  segundos.

A algema não deverá abrir sob ação da força, não deve apresentar deformação permanente 
nem ruptura e deverá funcionar normalmente após o ensaio.
C) Ensaio de resistência do corpo
A alça dentada de cada algema do par n°1 deve ser encaixada no terceiro dente de entrada da 
catraca e duplamente travada. Assim montada, cada algema deve ser presa pela alça dentada em 
um torno de bancada na posição vertical, e em seguida, inserido o dispositivo para ensaio entre as 
lâminas do corpo da algema, posicionado adjacente ao pino pivô que prende a alça dentada no 
corpo e aplicado torque crescente no sentido horário e em seguida no sentido anti-horário.
Cada algema deve ser submetida a um torque máximo de 23 Nm (204 Lbf.in). Se o corpo da 
algema se separar do pino pivô, não deve ser possível remover a alça dentada do pino pivô com a 
mão ou com a ajuda de uma chave de fenda, nem a alça dentada desencaixar na catraca ou ser 
deslocada de tal maneira que possa ser colocada no pulso de outra pessoa.
D) Ensaio de resistência mecânica limite das algemas 
As alças dentadas do par de algemas n°2 devem ser encaixadas no terceiro dente de entrada do 
mecanismo de catraca e duplamente travadas. Em seguida, o par de algemas deve ser preso na 
máquina de ensaio por meio de dispositivos para ensaio de algemas e tracionado, na direção 
longitudinal até a abertura /ruptura  da algema.
As algemas não deverão abrir ou romper sob ação de força inferior a  4,9 +/- 0,07 kN.

9. Outros testes de Desempenho
Outros Testes em órgãos ou laboratórios especializados poderão ser realizados, caso a Comissão 
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Técnica de Avaliação julgue necessária a emissão de laudo técnico específico.
Caso o resultado da inspeção visual, manual e metrológica e dos ensaios previstos nesta Norma 
não sejam conclusivos quanto à viabilidade da aceitação ou rejeição do lote, outros planos de 
amostragem  previstos  na  NBR  5426  poderão  ser  utilizados,  de  acordo  com  a  conveniência 
administrativa da Polícia Militar.
O exame da amostra definida segundo o parágrafo anterior será feito com vistas à detecção dos 
defeitos discriminados e classificados na Tabela 1, Anexo Único. Deve ser executado por classe 
de defeitos considerando-se, para toda a amostra, o seguinte NQA estabelecido para cada classe:
Crítico: 0,0  %
Grave: 1,5 %
Tolerável: 4,0 % 

ANEXO ÚNICO - RELAÇÃO DE DEFEITOS
À NI DAL N.º 10.07.004 – ALGEMA TABELA 1 

INSPEÇÃO VISUAL, MANUAL E METROLÓGICA  

NR DEFEITO

CLASSIFICAÇÃO/  LIMITES 
ADMITIDOS NA AMOSTRA

Crítico
(0,0%)

Grave
(1,5%)

Tolerável
(4,0%)

01 Algema suja e/ou oxidada X
02 Algemas  com  arranhões,  mossas  e  mau 

ajustamento
X

03 Inscrições  e/ou  marcações  de  identificação 
inexistentes, incompletas, ilegíveis.

X

04 algemas rachadas ou trincadas X
05 Falta de trava X
06 Sistema de fechamento não funciona X
07 Confeccionada em material que não seja aço inox. X
08 Não permite o giro de 360º entre as duas algemas X
09 Não atendam a descrição do material X
10 Não atende ao item  TESTES DE DESEMPENHO X

10. Garantia.
Oferecer garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra qualquer defeito de fabricação.

11. Amostra
Apresentação da amostra do produto e requisitos para sua verificação:
Para  fins  de  realização  das  inspeções  visual,  manual,  metrológica  e  comprovação  de 
desempenho,  a  empresa  que  restar  classificada  em  primeiro  lugar  e  as  04  (quatro) 
remanescentes, após a fase de lances, ser-lhe-á concedida 10 (dez) dias uteis para apresentação 
de 01 (uma) amostra e Relatório de Ensaio.

12. Aceitação e Rejeição.
As Algemas que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.
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LOTE 08

8. Binóculo

8.1 Definição do Objeto

900 (novecentos) Binóculos.

8.2 Descrição do Material

Lentes com revestimento, zoom regulável,  com ampliação mínima de 10 vezes;  campo de visão 
real entre 65m a 75mx1000m, em 10x; ajuste da dioptria de +4 até -4; objetiva com diâmetro entre 
50mm e 70mm; saída de pupila de, no mínimo, 5mm; acabamento emborrachado, com descanso 
ocular.
Peso Máximo de 1000 gramas.
Cada unidade será acompanhada de bolsa para seu acondicionamento ou proteção e alça de 
suporte.  Cada unidade será acompanhada de manual e certificado de garantia em língua 
portuguesa. 
O binóculo deverá ser fornecido com as seguintes especificidades:
Anel de fixação da objetiva em plástico especial, tubo da objetiva e rosca em plástico especial com 
partes em vidro ótico. 
Conjunto da ocular com rosca em plástico especial com partes em vidro óptico.
Corpo do binóculo em antimônio;
Alavanca de zoom em plástico especial maleável.
6. MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cada unidade será acompanhada de manual em língua portuguesa. 

9. Garantia.
Deverá ter garantia de no minimo 01(um) ano, contados a partir da data de entrega. 

10. Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção  visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar 
classificada em primeiro lugar, e as quatro remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-
lhe-ão concedidos 5(cinco) dias úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 06 
(seis) dias uteis para o teste.

11. Embalagem.
Cada unidade será acompanhada de bolsa para seu acondicionamento ou proteção e alça de 
suporte.

12. Aceitação e Rejeição.

As peças que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.

LOTE 09

9. Corda.

9.1 Definição do Objeto

600 (seiscentos Rolos)  Corda de 12mm.

9.2 Descrição do Material
Confeccionada em polietileno com diâmetro de 12mm X 50 metros, tipo trançada, na cor preta e 
amarela.
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10. Garantia.
6 (seis) meses contra quaisquer defeitos de fabricação.

11. Amostra.

Para  fins  de  realização  de  inspeção  visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar 
classificada em primeiro lugar, e as quatro remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-
lhe-ão concedidos 5(cinco) dias úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 06 
(seis) dias uteis para o teste.

12. Embalagem.

Os rolos deverão vir embalados em plástico transparente. 

13. Aceitação e Rejeição.

As peças que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.

LOTE 10

10. Pistola semi-automática.

10.1 Definição do Objeto

11.850 (onze mil e oitocentos e cinquenta) Pistolas semi-automática.

10.2 Descrição do Material

Pistola - tipo: semi-automática, de ação simples ou ação seletiva; cano: 125 mm ± 4 mm; coronha: 
borracha ou polímero; calibre: 40 s&w; numero de tiros: no minimo 13 cartuchos; modelo: pistola .
40;  acabamento:  externo oxidado ou pintado;  material:  aço,  titânio ou outro material mais 
resistente;
Ação do gatilho: condição de acionamento do gatilho de uma arma de fogo que conduz as acoes 
de funcionamento do cão ou do percussor, voltadas para o disparo da munição inserida na câmara 
ou ao disparo em seco.  
pode ser dos tipos:  ação simples:  quando o acionamento do gatilho conduz somente a ação de 
desengatilhamento de cão ou percussor estando,  um ou outro,  previamente engatilhado.  ação 
dupla: quando o acionamento do gatilho conduz as acoes de engatilhamento e desengatilhamento 
de cão ou percussor estando, um ou outro, desengatilhado. ação seletiva: quando a arma de fogo 
permite ao atirador,a escolha do tipo de ação para o disparo, em simples ou dupla, e considerada 
arma de ação seletiva. 
pistola semi-automática, calibre .40 s&w, de ação simples ou de ação seletiva. dotada de sistema 
de travamento do percussor;  cano com comprimento de 125 mm ± 4 mm (cento e vinte e cinco 
milímetros com tolerância  de 4 milímetros para mais ou para menos);carregador com capacidade 
minima para 13 (treze) cartuchos;mecanismo intrínseco de desarme do cão, para que a arma seja 
desengatilhada de forma segura sem o acionamento do gatilho;  peso máximo de 1.160 gramas( 
mil cento e sessenta gramas)  sem o carregador;  miras fixas;  o acabamento externo oxidado ou 
pintado através de anodização devera ser,  fosfatizacão,  pintura epóxi,  fosca ou polida,  na cor 
preta. outro tipo de acabamento na cor preta poderá ser aceito, desde que resistente e analisado e 
aprovado pela comissão de testes. cada pistola deve ser dotada de 03 (três) carregadores, dispor 
de sistema de guia ou fixacão para fiador,  cordão de apito ou alamar de segurança,  na porção 
inferior do punho,  que não prejudique a inserção ou retirada do carregador quando o cordão 
estiver colocado.  material e acabamento:  todas as pecas envolvidas nas acoes diretas de 
funcionamento da arma (a exceção da tecla do gatilho), de seu sistema de segurança e pontaria 
devem ser confeccionadas em aço,  titânio ou outro material mais resistente.  a arma devera ser 
produzida no calibre .40 s&w e compatível para emprego com cartuchos carregados com projeteis 
reais totalmente jaquetados e expansivos de ponta oca disponíveis no mercado. placas do punho: 
as placas do punho devem ser fabricadas em borracha ou polímero,  ambos resistentes,na cor 
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preta. deverão possuir ranhuras transversais (zigrinados) para impedir o escorregamento da mão 
durante o tiro ou manuseio.  sistemas de segurança:  deverão possuir trava de segurança com 
acionamento ambidestro,  para bloqueio do seu desengatilhamento,  como segurança contra 
disparos acidentais na ação simples. a trava devera, também permitir bloqueio de engatilhamento 
e desengatilhamento na ação dupla e,  em caso de queda,impedir o movimento do ferrolho a 
retaguarda.  a arma deve possuir sistema intrínseco de desarme do cão,  permitindo o 
desengatilhamento seguro sem o acionamento da tecla do gatilho.  devera dispor ainda de 
mecanismo que impeça dispa 
ros acidentais por meio de sistema de segurança independente para bloqueio do curso do 
percussor.  Ainda,  devera permitir segurança através do sistema semi-engatilhamento (meia-
monta)  nas armas de ação simples ou de ação seletiva. A arma não poderá possuir eventos de 
exaustão no cano (compensador de recuo da arma). aparelho de pontaria: o aparelho de pontaria 
deve constituir-se de mira aberta com massa e alca de mira fixas (em aço,  com "insert dots" 
(pontos gravados no aparelho)  claros,  pintados ou "fluorescentes"  tipo mira de trítio,  cujo 
posicionamento seja sincronizado com o enquadramento físico do aparelho (entalhe da alca e 
seção da massa)  e esteja regulado para mira de centro a 25  metros de distancia.  os 03 (três) 
carregadores que acompanham a arma deverão possuir corpo metálico,  tipo cofre,  com 
capacidade minima para 13 (treze)cartuchos cada,com base e placa de retenção metálicas. carre 
gadores com extensores em polímero podem ser aceitos,  desde que sejam aprovados em teste 
especifico para carregadores.  cada arma devera vir acompanhada do manual de orientação do 
fabricante atualizado,  em português,  contendo instruções relativas as especificações da arma, 
relação de pecas e vista explodida do modelo a ser adjudicado,  seu manuseio,  conservação, 
limpeza e manutenção, dentre outros aspectos técnicos. 
intermutabilidade:  as diferentes pecas da pistola devem ser intermuta veis e aquelas que não o 
sejam,  por motivo de ajustagem manual ou a acomodação causada pelo tiro devem,  contudo, 
formar pares ou conjuntos intermutáveis.  as armas devem permitir o manejo normal e sem 
emperramen to.  segurança:  através do registro de segurança,  devera apresentar segu ranca no 
manuseio,  impedindo a ocorrência de disparo,  quando o gatilho for acionado com o registro de 
segurança na situação de "travado" através do semi-engatilhamento: as armas de ação simples ou 
de ação se letiva (simples e dupla)  deverão possuir sistema de semi-engatilhamento (meia-
monta).  através do travamento do percussor:  a arma deve apresentar segurança no manuseio, 
impedindo a ocorrência de disparo ou marca cão da espoleta,  quando o cão for levado a 
retaguarda e liberado antes de ser retido pelo seu primeiro entalhe e o gatilho não esteja acionado 
nado, ou ainda, por inercia em decorrência de quedas. pelo seu desarma dor do cão: a arma deve 
conter mecanismo intrínseco de desarme do cão,  permitindo o desengatilhamento seguro sem 
acionar a tecla do gatilho,  podendo ser operado pelo registro de segurança.   segurança e 
resistência a quedas:  a arma e os carregadores devem resistir a quedas sobre superfície plana 
devidamente preparada,  sem ocorrência cia de disparos,  desagregações de componentes (por 
comprometimento de seus vínculos),  quebras,  deformações ou danos prejudiciais que compro 
metam o seu funcionamento ou operacionalidade.  sobrepressão:  deve resistir ao tiro de 
sobrepressão sem apresentar pecas deformadas,  trincadas ou quebradas,  mecanismos 
emperrados, com funcionamento defeituoso ou mesmo alterações dimensionais na câmara ou na 
alma do cano.  funcionamento:deve funcionar em qualquer posição de tiro sem ocorrência de 
incidentes,  defeitos e variações de cadência.  funcionamento nas condições limites:  a arma deve 
funcionar na faixa de temperatura de - 10º ate + 50ºc,  sem apresentar incidentes.  precisão e 
justeza: em uma serie de tiros sobre alvo situado a 25 metros da boca da arma o raio médio do 
agrupamento deve ser igual ou inferior a 65 mm e seu ponto médio deve situar-se, no máximo, a 
100  mm do ponto visado.  confiabilidade:  a arma deve ser capaz de resistir a 2500 (dois mil e 
quinhentos)  tiros sem a ocorrência de defeitos de funcionamento e/ou  pecas danificadas,  alem 
dos limites estabelecidos.

11. Manual
Cada  arma  deverá  vir  acompanhada  do  Manual  de  Orientação  do  fabricante  atualizado,  em 
português,  contendo instruções relativas às especificações da arma, relação de peças e vista 
explodida  do  modelo  a  ser  adjudicado,  seu  manuseio,  conservação,  limpeza  e  manutenção, 
dentre outros aspectos técnicos.
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12. Garantia

12.1. A garantia do fabricante deverá ser de, no mínimo, 05 (cinco) anos contra qualquer defeito 
de fabricação, desgaste excessivo ou quebra prematura de peças e de, no mínimo, 10 (dez) anos 
para o fornecimento de peças de reposição após a descontinuidade da fabricação da arma, sendo 
desconsideradas,  para  tais  efeitos,  mudanças  na  denominação  do  produto  ou  pequenas 
alterações no modelo básico da arma.

12.2  Para efeito de assistência técnica, após ser devidamente comunicado, o fabricante poderá 
providenciar a correção do defeito da(s) arma(s) no próprio Centro de Material Bélico da PMMG, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, através de assistência técnica autorizada ou por técnicos da 
própria empresa. 

12.3 Caso seja necessário ou o fabricante opte pela remessa das armas até a sede da fábrica, 
este terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para providenciar toda a documentação necessária 
junto aos órgãos competentes (nota fiscal avulsa, guia de tráfego, ou equivalente) e a retirada 
da(s) arma(s) no Centro de Material Bélico da PMMG, bem como arcar com os custos necessários 
ao envio e o retorno do armamento. 

12.4 Em hipótese alguma a PMMG postará através dos correios armas de fogo destinadas ao 
fabricante,  seja para correção de defeitos de fabricação de armas reprovadas em testes para 
recebimento, seja para assistência técnica. 

12.5  As armas nestas situações deverão ser retiradas na sede do Centro de Material Bélico da 
PMMG por funcionários devidamente autorizados pelo fabricante ou por sua assistência técnica 
autorizada. 

12.6 No caso de remessa das armas até a sua sede, o fabricante deverá providenciar a devolução 
da(s) arma(s) devidamente reparada(s) no Centro de Material Bélico da PMMG no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a sua retirada. 

13 Embalagem
Cada  arma  deverá  estar  lubrificada  e  coberta  com  óleo  protetor,  devendo  ser  embalada 
individualmente em saco plástico e caixa de papelão, plástico e/ou isopor, contendo em sua parte 
externa, no mínimo, a identificação e a quantidade do produto.

14 Características Gerais.

14.1 Aspecto visual e acabamento

Na apresentação das amostras e do total de armas adquiridas serão observados os seguintes 
quesitos:

14.1.1 Todas as partes da arma devem estar limpas,  isentas de materiais estranhos em suas 
partes internas ou externas, bem como lubrificadas.

14.1.2  Não  deve  haver  nas  armas  rebarbas,  trincas,  rachaduras,  amassamentos,  sinais  de 
corrosão ou deficiências de usinagem, montagem, acabamento e marcação.

14.1.3  A proteção e o tratamento superficial das partes metálicas das armas deve ter aspecto 
uniforme e a pintura, caso exista, deve estar uniforme, sem arranhões, bolhas, escorrimentos e/ou 
falhas em quaisquer componentes da arma.

15  Plano de Amostragem.
Para fins de realização de inspeção visual,  manual,  metrológica e dos testes de desempenho 
previstos nesta Norma, deverão ser apresentadas as seguintes amostras:
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15.1 - Durante a fase de licitação
Quando  se  tratar  de  primeira  aquisição  do  modelo  da  arma,  as  empresas  licitantes  deverão 
apresentar  uma  unidade  do  item  cotado,  como  amostra,  na  apresentação  das  propostas  de 
fornecimento.

As amostras apresentadas serão submetidas aos ensaios previstos nos itens 16.2, 16.3, e 16.5.

15.2 Por ocasião do recebimento:

15.2.1 Serão retiradas, aleatoriamente, de cada lote, 5% (cinco por cento) das armas entregues ou 
10 (dez) armas por lote, prevalecendo sempre, como tamanho da amostra, a maior quantidade, 
para realização das inspeções visual, manual, metrológica e dos testes de desempenho previstos 
no item 11 desta Norma.

15.2.2  A retirada da amostra será feita utilizando-se a Tabela de números aleatórios prevista na 
NBR 5425.

16. Inspeção visual , manual e Metrológica.

16.1 O lote adquirido deve ser amostrado, nas seguintes condições:

16.1.1 O  exame de  todas  as  armas  da  amostra  é  feito  com vistas  à  detecção  dos  defeitos 
discriminados e classificados na Tabela 1, Anexo “A”. Deve ser executado por classe de defeitos 
considerando-se, para toda a amostra, o estabelecido para cada classe:

-crítico: 0,0%
-grave: 1,5%
-tolerável: 4,0%

16.1.2 A ocorrência de um defeito crítico na amostra determina a rejeição do lote. A arma é aceita,  
para os defeitos graves e toleráveis,  quando os limites de aceitação para a amostra não são 
ultrapassados, e é rejeitado, em caso contrário, tudo conforme o disposto na Tabela 1 do Anexo 
“A”.

17 Ensaios.

17.1 Os ensaios relacionados na Tabela 2 Anexo “B” (AMOSTRAS PARA OS ENSAIOS), devem 
ser conduzidos de acordo com os métodos e procedimentos preconizados do item 11.1 ao item 
11.5 desta Norma.

17.2 Após  cada  ensaio  os  resultados  obtidos  devem  ser  comparados  com as  indicações  de 
aceitação ou rejeição existente na Tabela 2 Anexo “B”  (AMOSTRAS PARA OS ENSAIOS). Um 
ensaio só é realizado caso ocorra a aceitação no ensaio precedente.

17.3 Todos  os  meios  materiais  (equipamentos,  calibradores,  munições,  etc.)  necessários  à 
execução das inspeções e ensaios previstos nesta Norma devem estar em perfeitas condições de 
uso. O ensaio ou inspeção em que seja constatada qualquer anormalidade nos meios utilizados é 
invalidado e repetido tão logo corrigida a deficiência.

17.4 O  atendimento  a  todas  as  especificações  pelas  amostras  estabelecidas  determina  a 
aceitação do armamento.

18 Métodos de Ensaios e Procedimentos.

18.1 Ensaio de Intermutabilidade ( exigido apenas na fase de recebimento )
18.1.1  Desmontar  05  (cinco)  armas  da  amostra  até  o  limite  considerado  de  1º  escalão  pelo 
fabricante. Entende-se como de 1º escalão a desmontagem sem o auxílio de ferramentas.
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18.1.2 Montar todas as armas. Alimentar cada uma com um carregador municiado com cartuchos 
de manejo e efetuar todas as operações necessárias ao disparo de munição real, observando e 
registrando a ocorrência de qualquer irregularidade no funcionamento, na ação dos mecanismos e 
nos dispositivos de segurança.

18.2 Ensaios de segurança

Para os ensaios previstos no item a seguir, separar 05 (cinco) armas da amostra que devem estar 
carregadas com um estojo espoletado com cápsula intacta, porém sem projétil e sem carga de 
projeção.

18.2.1 Segurança através do registro de segurança

Ação simples:  engatilhar a arma e colocar o registro de segurança na situação de “travado”. 
Empunhar a pistola, e acionar o gatilho.

Ação dupla (quando a arma dispuser): colocar o registro de segurança na situação de “travado”. 
Empunhar a pistola, e acionar o gatilho.

Ação seletiva: efetuar os dois testes

Segurança do desarmador do cão: desengatilhar a arma utilizando o desarmador do cão, sem 
acionar a tecla do gatilho. Não poderá ocorrer disparo ou marcação da espoleta. O cão deverá 
ficar retido na posição de semi-engatilhamento, ou em condição que não toque a parte posterior 
do percussor.

18.2.2 Segurança através do semi-engatilhamento (ação simples ou ação seletiva)

Primeiro procedimento:
-empunhar a arma;
-recuar o cão até engatilhar a arma;
-permanecer segurando o cão;
-acionar o gatilho até deslocar a armadilha ou peça similar que prende o cão;
-liberar o gatilho e posteriormente o cão;
-o cão deverá cair no semi-engatilhamento.

Segundo procedimento:
-empunhar a arma;
-levar o cão totalmente à frente acionando o gatilho;
-recuar o cão até que fique preso no seu dente de segurança.

Terceiro procedimento:
-engatilhar a arma;
-pressionar o desarmador do cão;
-o cão deverá cair, ou no semi-engatilhamento ou em um estágio anterior de segurança. Ao ser 
ligeiramente recuado, obrigatoriamente, deverá atingir o estágio de meia-monta (ou seja, quando 
houver  um estágio de segurança por  retenção do cão,  este,  ao ser recuado um pouco mais, 
deverá fixar-se no seu dente de segurança).

Nas três situações deverá haver um espaçamento entre cão e o percussor.

18.2.3 Segurança através do travamento do percussor

Com um estojo espoletado na câmara, recuar o cão até estar na iminência de ficar preso por seu 
dente de segurança e soltá-lo sem acionar o gatilho. A espoleta não deverá ser detonada ou ser 
gravada pela ponta do percussor, mesmo que sem a ocorrência de disparo.

Abrir  a arma, fixando-se o ferrolho em seu retém. Com um toca-pino, pressionar a cabeça do 
percussor, do qual, sua ponta ou cabeça não deverá aflorar através de seu orifício de passagem 
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no ferrolho.

18.2.4 Ensaio de segurança e resistência a quedas – ARMA E CARREGADOR . Somente para 
modelos de pistolas que não foram testados e adquiridos pela PMMG.

18.2.4.1 Colocar na câmara de cada uma das amostras selecionadas um estojo espoletado, com 
cápsula  intacta,  porém  sem projétil  e  sem  carga  de  projeção.  Alimentar  com um carregador 
completamente municiado com cartuchos de manejo e efetuar 02 (duas) quedas consecutivas de 
uma altura de 1,20 metro sobre uma manta de borracha com 25mm de espessura, superposta em 
superfície rígida (aço ou concreto), lisa, plana e horizontal, em cada uma das seguintes posições:

-cano na vertical, boca para baixo;
-cano na vertical, boca para cima;
-cano na horizontal, alça e massa de mira para cima;
-cano na horizontal, alça e massa de mira para baixo;
-cano na horizontal, lado esquerdo para cima;
-cano na horizontal, lado direito para cima.
         
Ao redor da manta deverão ser dispostos tapetes, carpetes ou almofadas para que a arma não 
venha a cair diretamente sobre o solo e danificar-se.

ARMAS DE AÇÃO SIMPLES OU DE AÇÃO SELETIVA

18.2.4.2 Para  a  primeira  série  de  quedas,  em  cada  posição,  a  arma  deve  estar  totalmente 
desengatilhada (fora da segurança de meia-monta) e para a segunda, engatilhada e travada. Após 
cada queda, verificar se ocorreu a percussão da cápsula, quebra ou desagregação de qualquer 
peça e do carregador ou emperramento de qualquer mecanismo.

18.2.4.3 Após a série de quedas (total de 12 quedas), manejar cada arma de modo a efetuar todas 
as operações necessárias ao disparo da munição real, observando e registrando a ocorrência de 
qualquer  irregularidade  no  funcionamento,  na  ação  dos  mecanismos  e  nos  dispositivos  de 
segurança.

OBS.:  É  TERMINANTEMENTE  PROIBIDO  O  USO  DE  MUNIÇÃO  REAL  NESTA FASE  DE 
TESTES.

18.2.4.4 Ensaio de resistência a quedas – CARREGADORES

Os carregadores, totalmente municiados, deverão ser submetidos a 10 (dez) quedas consecutivas 
fora da arma e com a base voltada para baixo a uma distância de 1,20 m. Durante e após a 
sequência de quedas, verificar somente se houve rompimento, quebra ou desagregação da base 
e/ou sua placa retém.

18.3 Ensaio de funcionamento

18.3.1  Com a pistola fixa em estativa ou apoiada, realizar uma série de 10 (dez) disparos  com 
munição  expansiva  de ponta oca com 05 (cinco) armas da amostra. O restante do carregador 
deve ser  preenchido com cartuchos de manejo.  Verificar  o  seu funcionamento,  observando a 
ocorrência  de  escapamento  de  gases  pela  câmara,  centragem  da  percussão  da  cápsula, 
carregamento,  trancamento,  percussão,  extração,  ejeção,  segurança  e  estado  dos  cartuchos 
disparados (perfuração de espoletas, intensidade da percussão, estufamento, trincas ou fendas, 
etc.).

18.3.2 Caso haja anormalidade do funcionamento na estativa ou com a arma apoiada, conforme 
previsto  no  parágrafo  anterior,  executar  as  séries  abaixo,  constituídas  de  10  disparos  cada, 
devendo  o  restante  do  carregador  ser  preenchido  com  cartuchos  de  manejo,  com  a  pistola 
empunhada  pelo  atirador,  verificando  o  seu  funcionamento,  observando  a  ocorrência  de 
escapamento  de  gases  pela  câmara,  centragem  da  percussão  da  cápsula,  carregamento, 
trancamento,  percussão,  extração,  ejeção,  segurança  e  estado  dos  estojos  (centragem  da 
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percussão, estufamento, trincas ou fendas, etc.). As séries com a arma empunhada pelo atirador 
são:
-arma na horizontal com punho voltado para baixo;
-arma na horizontal com punho voltado para cima; 
-arma com inclinação de aproximadamente + 80º;
-arma com inclinação de aproximadamente - 80º;
-arma com janela de ejeção voltada para baixo;
-arma com janela de ejeção voltada para cima.
                                    
18.3.3 Observar a ocorrência de incidentes de tiro, devendo cada incidente ser cuidadosamente 
avaliado para estabelecer precisamente a sua origem:

se a deficiência é da munição, o ensaio é considerado inválido; trocar a munição e efetuar novo 
ensaio com a arma;
se a deficiência é da arma, registrar o incidente e a sua causa para fins de comparação com as 
especificações.

18.3.4 Deve haver especial cuidado quanto à segurança, uma vez que há utilização simultânea de 
munição real e de manejo.
11.3.5 A munição utilizada deve ser comercial de fábrica, com projétil  expansivo,  e dentro do 
prazo de validade estipulado pelo fabricante.

18.4 Ensaio de precisão e justeza.

18.4.1 Para fins de aquecimento do cano da arma e ajustagem da pontaria, devem ser feitos dez 
disparos preliminares com cinco armas da amostra que serão submetidas ao ensaio.

18.4.2 Com a arma fixada em estativa, ou apoiada, executar uma série de 10 (dez) tiros sobre alvo 
de papel de 1,0 m x 1,0 m e mosca de até 100 mm de diâmetro, disposto a 25 metros da boca da 
arma, fazendo a visada na parte inferior da mosca, refazendo a pontaria após cada disparo.

18.4.3 A munição utilizada deve ser comercial de fábrica, com projétil  expansivo,  e dentro do 
prazo de validade estipulado pelo fabricante.

18.4.4 Para cada arma, após os disparos, determinar o raio médio da série de dez impactos que 
apresente o menor grupamento, calcular o centro do grupamento e medir o seu afastamento em 
relação ao ponto visado. Registrar os valores para fins de comparação com as especificações 
contidas em 7.7.

18.5 Ensaio de confiabilidade

18.5.1 Executar com a arma da amostra 2.500 (dois mil e quinhentos) tiros em 10 séries de 250 
tiros. Em cada série, a cadência de tiro deve ser de, no máximo, 30 tiros/min, efetuando a troca de 
carregadores o mais rápido possível.

18.5.2 Após cada série de 250 tiros, a pistola deve ser resfriada ao ar livre e submetida à limpeza 
e lubrificação. Após cada jornada, também limpar e lubrificar.

18.5.3 Registrar qualquer ocorrência de incidente de tiro, analisando-a com vistas a determinar a 
origem do mesmo, se da arma ou da munição utilizada. A munição que se revelar defeituosa deve 
ser substituída por outra do mesmo lote. Os defeitos de funcionamento imputáveis à arma e a 
ocorrência de peças defeituosas devem ser confrontadas com o constante da Tabela 1, Anexo “A”.

18.5.4 Independentemente da quantidade de defeitos de funcionamento ou de peças danificadas, 
o ensaio deve prosseguir até completar os 200 tiros. As peças danificadas ou desgastadas a ponto 
de provocarem falhas de funcionamento podem ser substituídas, contudo, ao final do ensaio, a 
avaliação do comportamento da arma deve ser feita respeitando os limites da Tabela 1, Anexo “A”.
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18.5.5 Confiabilidade do desarmador do cão:

Executar, com todas as armas da amostra, 50 solicitações sobre o mecanismo do desarmador do 
cão,  em séries de 10 solicitações alternadas.  Para tanto deverá ser colocado um  estojo com 
espoleta,  mas  sem  projétil  e  carga  de  projeção  na  câmara.  Registrar  qualquer  incidente  de 
funcionamento, analisando-o com vistas a determinar a origem do mesmo. 

18.6 Outros testes de desempenho

18.6.1 Testes em órgãos ou laboratórios especializados podem ser realizados caso a Comissão 
Técnica de Avaliação julgue necessária a sua realização.

18.6.2  Caso  o  resultado  da  inspeção  visual,  manual  e  metrológica  bem  como  dos  ensaios 
previstos nesta Norma não sejam conclusivos quanto à viabilidade da aceitação ou rejeição do lote 
amostrado, outros planos de amostragem previstos na NBR 5426 poderão ser utilizados de acordo 
com a conveniência administrativa.

18.6.3 O exame da amostra definida segundo o parágrafo anterior será feito com vistas à detecção 
dos defeitos discriminados e classificados na Tabela 1, Anexo “A”. Deve ser executado por classe 
de defeitos considerando-se, para toda a amostra, o seguinte NQA estabelecido para cada classe:

crítico: 0,0 %
grave: 1,5 %
tolerável: 4,0 %

ANEXO “A” - RELAÇÃO DE DEFEITOS - NI DAL 10 07 030 Pistola s/a calibre .40
TABELA 1
INSPEÇÃO VISUAL, MANUAL E METROLÓGICA

NR
DEFEITO

CLASSIFICAÇÃO/  LIMITES 
ADMITIDOS NA AMOSTRA

Crítico
(0,0%)

Grave
(1,5%)

Tolerável
(4,0%)

INSPEÇÃO VISUAL

01
Arma suja, com material estranho em qualquer das suas 
partes externas

X

02 Ausência de qualquer peça, acessório ou guarnição X

03
Partes  metálicas  externas  sem  proteção,  oxidadas  ou 
corroídas,  sem  proteção  superficial  ou  com  a  mesma 
danificada

X

04
Inscrições e/ou marcações de identificação inexistentes, 
incompletas,  ilegíveis,  ou  em  desacordo  com  os 
desenhos e/ou contrato

X

05 Punho ou placas do punho rachadas ou trincadas X

06
Punho ou placas do punho com arranhões, mossas e mau 
ajustamento

X

07 Massa de mira amassada e/ou deformada X
08 Alça de mira com o entalhe deformado e/ou amassado X

09
Alça e/ou massa de mira deslocada exageradamente para 
as laterais

X

10
Armação,  ferrolho  ou  qualquer  outra  peça  trincada  ou 
rachada

X

11
Armação, ferrolho ou qualquer peça externa com rebarbas, 
risco profundo ou desgaste acentuado

X

12 Carregador amassado e/ou deformado X

13
Falta de ação da mola do carregador, emperramento do 
transportador

X
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14
Peças  soltando-se,  mal  fixadas  ou  saindo  ao  simples 
manuseio

X

15
Cano com a alma e/ou câmara suja com material estranho 
ou manchas de oxidação

X

16

Cano com a alma e/ou câmara corroída,  com depósitos 
metálicos, raias danificadas, rebarbas, intumescimento ou 
desgaste acentuado

X

17
Ausência  do  manual  de  instruções  do  fabricante,  no 
idioma português ou contrariando o especificado

X

18
Qualquer  peça  quebrada,  desajustada  ou  desagregada, 
antes ou após ensaios

X

INSPEÇÃO MANUAL
Crítico
(0,0%)

Grave
(1,5%)

Tolerável
(4,0%)

19 Retém do ferrolho emperrado ou não liberando o ferrolho X

20
Retém  do  carregador  emperrado  ou  não  retendo  o 
carregador

X

21 Registro de segurança emperrado X

22
Registro  de  segurança  não  parando  na  posição  de 
segurança

X

23 Interferência entre armação e ferrolho X
24 Interferência de peças no curso livre do cão para o disparo X
25 Munição ou transportador agarrando no carregador X
26 Carregador emperrado na armação X

27
Ferrolho  ou  armação  emperrados,  com  corrediças 
amassadas, dificultando o manejo

X

28
Alça e massa de mira mal fixadas, frouxas, deslocando-se 
ao esforço manual

X

29 Gatilho emperrado X
30 Mecanismos com funcionamento incorreto ao manejo X
31 Peças soltas, mal fixadas, saindo ao simples manuseio X

32 Arma parando aberta antes do último disparo X

INSPEÇÃO METROLÓGICA
Crítico
(0,0%)

Grave
(1,5%)

Tolerável
(4,0%)

33 Comprimento do cano acima ou abaixo do especificado X
34 Capacidade do carregador abaixo do especificado X

35
Peso da arma com sua capacidade máxima de cartuchos 
no carregador acima do máximo especificado na presente 
norma.

X

36 Quantidade de carregadores fora do especificado X
Obs: As inspeções visual,  manual e metrológica devem ser realizadas em todas as armas da 
amostra que deve ser definida de acordo com o parágrafo 8.

ANEXO “B” – AMOSTRA PARA OS ENSAIOS -  À NI DAL 10 07 030 Pistola semi-automática 
calibre .40 
TABELA 2

PISTOLAS SEMI-AUTOMÁTICAS

ENSAIO AMOSTRA
ESPECIFICAÇÃ
O

ENSAI
O

OBS

Intermutabilidade 05 7.1 11.1 (A)

Segurança  através  do  registro  de 
segurança

05 7.2.1 11.2.1 (B) (C)

Segurança  através  do  semi-
engatilhamento

05 7.2.2 11.2.2 (B) (C)

Segurança  através  do  travamento  do 
percussor

05 7.2.3 11.2.3 (B) (C)
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Segurança e resistência a quedas 05 7.3 11.2.4 (B) (C)

Sobrepressão *** 7.4 *** (B) (C)

Funcionamento 05 7.5 11.3 (A) (C)

Funcionamento nas condições limites *** 7.6 *** (A) (D)

Precisão e justeza 05 7.7 11.4 (A) (D)

Confiabilidade 01 7.8 11.5 (C) (D)

NOTAS DA TABELA 2:
(A) – Se  forem  atendidas  as  condições  da  especificação  o  armamento  é  aceito.  O  não 
atendimento, por qualquer arma da amostra, inclusive carregador, determina a execução de novo 
ensaio com amostra do dobro da primeira. Rejeitar definitivamente todo o armamento se qualquer 
arma ou carregador da nova amostra não satisfazer à especificação e aceitá-lo em caso contrário.
(B) – Utilizar todas as cinco armas que formam a amostra para o ensaio de intermutabilidade.
(C) – Se forem atendidas as condições da especificação a arma é aceita;  caso contrário  a é 
rejeitada sem contraprova.
(D) – A amostra deve ter realizado todos os testes até o ensaio de funcionamento, inclusive.

 ANEXO “C” – CONFIABILIDADE/CONDIÇÕES EXIGÍVEIS - À NI DAL 10 07 030 Pistola s/a 
calibre .40
TABELA 3
PISTOLAS SEMI-AUTOMÁTICAS

NR
DEFEITOS  DE  FUNCIONAMENTO  E/OU  PEÇAS 
DANIFICADA(S)

NR  PERMITIDO 
EM 200 TIROS

01 Armadilha ou peça similar não libera o cão 0

02 Falha de extração 0

03 Falha de ejeção 1

04 Falha de fechamento 0

05 Falha no dispositivo de segurança do cão 0

06 Falha no retém do ferrolho 0

07 Retém do carregador sem ação 0

08
Carregador emperrado em seu alojamento após liberação pelo 
retém

0

09
Esforço do gatilho, para disparo, inferior a 27N, ou superior a 
50N na ação simples, ou a 65N em ação dupla

0

10
Falha  na  apresentação  do  cartucho  por  deficiência  do 
carregador

0

Falha no carregamento 0

11 Nega de tiro por deficiência do percussor 1

12 Cápsula do cartucho perfurada por ação do percussor 1

13 Disparo espontâneo do cartucho 0

14 Outros defeitos de funcionamento 2

15
Peças ou partes responsáveis pelo trancamento quebradas ou 
inservíveis

0

16
Peças ou partes responsáveis pelo destrancamento quebradas 
ou inservíveis

0
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17 Extrator quebrado ou inservível 2

18 Ejetor quebrado ou inservível 0

19 Orifício de passagem do percussor alargado ou deformado 0

20
Percussor  aflorando  pelo  orifício  de  passagem  mesmo  com 
bloqueio da trava

0

21 Percussor quebrado 0

22 Molas quebradas ou sem ação 0

23 Parafusos das placas do punho frouxos 0

24 Base do carregador deslocando-se de seu ponto de retenção 0

25 Laterais do carregador empenadas ou deformadas 0

26
Bordos  superiores  (lábios)  do  carregador  deformados  e/ou 
rachados

0

27 Transportador do carregador emperrando-se em seu interior 0

28 Cano intumescido, trincado ou rachado 0

29 Outras peças danificadas 0

30 Número total de peças danificadas (B) 1

(A) – Deve ser considerado como defeito de funcionamento qualquer incidente que determine a 
interrupção  do  tiro  (parada  não  programada ou  mesmo impossibilidade  de  começar  a  atirar). 
Defeitos também incluem interrupção do tiro por peças danificadas ou inservíveis, tais como, falha 
na alimentação, no carregamento, na extração, ejeção, trancamento ou falha de funcionamento do 
retém do carregador ou do retém do ferrolho após o último tiro. Os defeitos atribuídos à munição 
não podem ser imputados à arma, mas devem ser registrados e devidamente identificados. Peça 
danificada ou inservível é qualquer peça que ocasiona defeito no funcionamento ou torna a arma 
sem segurança ao uso.
(B) – O número total de defeitos de funcionamento ou de peças danificadas, acumuladas em toda 
a  prova,  não  pode exceder  ao especificado.  Quando  defeitos  são imputáveis  a  um peça  em 
particular, é permitido a substituição da peça inservível e registrado apenas como peça danificada 
e não como defeito, obedecido os limites da Tabela 3.

19 Aceitação.

O  lote  cuja  amostra  não  satisfaça  qualquer  requisito  especificado  nesta  norma,  mesmo não 
contemplado em seus anexos, mas descrito em seu texto, deve ser rejeitado.

LOTE 11

11. Carabina 5,56 semi-automática.

11.1. Definição do Objeto

2.220 (duas mil e duzentos e vinte) Carabina 5,56 semi-automática.

11.2. Descrição do Material

Carabina – funcionamento:  semi-automático,  por tomada de gases; calibre:  5,56 x 45mm nato 
(.223  pol  –  remington);  comprimento  do  cano:  330  mm  +/-  10mm;  acabamento:  polímeros, 
alumínio, titânio; coronha: dobrável; capacidade de tiro: 30 cartuchos; matéria prima: em aço; força 
para  o  acionamento  do  gatilho:  3560g,  com  tolerância  de  +/-1020g  (três  mil  e  quinhentos  e 
sessenta).  características  do fuzil/carabina:  a  arma devera  atender  aos seguintes  parâmetros: 
principio de funcionamento: semi-automático, por tomada de gases em um ponto do cano; tipo: 
portátil; emprego: individual; calibre: nominal 5,56 x 45mm nato (.223 pol-remington); comprimento 
do cano: 330 mm +/- 10mm (trezentos e trinta milímetros com tolerância de dez milímetros para 
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mais ou para menos);  comprimento da arma com coronha aberta de 848 mm +/- 10 mm (oito 
centos e quarenta e oito milímetros com tolerância de dez milímetros p para mais ou para menos); 
comprimento da arma com coronha rebatida:602 mm +/- 10 mm (seiscentos e dois milímetros com 
tolerância de dez mili metros para mais ou para menos); peso da arma sem o carregador: 3300g, 
com tolerância de +/-100 g (três mil e trezentos gramas com tolerância de cem gramas para mais 
ou para menos); alimentação: carregador tipo cofre, com capacidade para 30 cartuchos 5,56 x 
45mm nato (.223 remington); registro de segurança com duas posições: segurança e intermitente 
deverão  ser  confeccionadas  em  aço,  todas  as  pecas  envolvidas  nas  ações  diretas  de 
funcionamento e com seu sistema de segurança, a saber:trava mento de segurança e/ou seleção 
do  regime  de  tiro,  desengatilhamento,  disparo,  tomada  de  gases,  abertura,  extração, 
destrancamento,engatilha  mento,  amortecimento  e  recuperação  do  recuo,  fechamento  e 
trancamento.  deverão,  ainda,  em  aço,  ser  confeccionados  os  carregadores,  o  aparelho  de 
pontaria, pinos, molas, parafusos e eixos de todo o conjunto a ar ma e os zarelhos para fixação da 
bandoleira .admitir-se a material que não o aço apenas em caixa da culatra, armação e sistema de 
coronhas,  emtretanto,  devendo ser  empregados materiais  de alta  resistência  como polímeros, 
alumínio,  titânio  ou  outro  material  resistente  e  aplicável,  desde  que  mantida  tais  condições, 
cabendo analise e aceitação pela comissão técnica da diretoria de apoio logístico e/ou do centro 
de mate rial bélico. a arma devera ser de calibre 5,56 x 45 mm nato e compatível para emprego 
com cartuchos carregados a bala, com projeteis pontiagudos, totalmente jaquetados("full  metal 
jacket") ou expansivos na sua versão "soft-point", disponíveis no mercado e que obedeçam as 
especificações  saami  ("sporting  arms  and  ammunition  manufacturers'  institute,  incorporation  - 
usa"), na sua configuração 5,56 x 45 mm nato ou .223 remington, conforme especificações do 
anexo "d". a coronha deve ser dobravel, fabricada em material de alta resistência a arma devera 
possuir seletor de tiro e/ou trava de  segurança, para bloqueio do mecanismo de disparo, como 
segurança contra disparos acidentais. Segurança através do seletor de tiro e segurança a arma 
deve apresentar segurança no manuseio, impedindo a ocorrência de disparo, quando o gatilho for 
acionado com seletor de tiro e segurança na situação de "travado". segurança e resistência a 
quedas  a  arma  deve  resistir  a  quedas  sobre  superfície  plana  devidamente  preparada,  sem 
ocorrência  de  disparos,  marcações  de  espoletas  pelo  percussor,  desagregações  de 
componentes(por  comprometimento  de  seus  vínculos),  quebras,  deformações  ou  danos 
prejudiciais  que comprometam o seu funcionamento ou manejo.  segurança no manejo para o 
carregamento a arma deve permitir seu manejo de carregamento sem a ocorrência de disparo 
acidental e marcação da espoleta do cartucho pelo percussor ou por qualquer peca ou parte de 
peca da arma, o que,se ocorrer, sera causa de rejeição da amostra. segurança contra o disparo 
com arma aberta e destrancada o sistema de construção e segurança da arma deve impedir o 
disparo  com  a  arma  aberta  ou  destrancada.  sobrepressão:  a  arma  deve  resistir  ao  tiro  de 
sobrepressão  sem  apresentar  pecas  deformadas,  trincadas  ou  quebradas,  mecanismos 
emperrados, com funcionamento defeituoso ou mesmo alterações dimensionais na câmara ou na 
alma do cano. funcionamento: a arma deve funcionar em qualquer posição de tiro sem ocorrência 
de incidentes,defeitos e variações de cadencia. Funcionamento nas condições limites:a arma deve 
funcionar na faixa de de temperatura de -10c ate +50c, sem apresentar incidentes. precisão e 
justeza: em uma serie de 10 disparos sobre o alvo situado a 50 m da boca da arma, o raio do 
agrupamento deve ser igual ou inferior a 30 mm e o ponto médio do agrupamento deve se situar, 
no máximo, a 60 mm acima do ponto visado. confiabilidade: a arma deve ser capaz de resistir a 
2500 (dois mil  e quinhentos) tiros sem a ocorrência de defeitos de funcionamento e/ou pecas 
danificadas,  alem dos limites estabelecidos.  aparelho de pontaria:o aparelho de pontaria deve 
constituir-se de alcatipo visor militar circular ("peep-sight"), regulável em altura e direção e massa 
tipo poste com regulagem fina em altura, dispondo de proteção física tipo paredes laterais ou 
anéis envolventes devendo, o aparelho de pontaria, ficar no interior de tal proteção. acabamento 
da arma, pecas e acessórios: o acabamento externo, na cor preta, devera ser fosfatizado, pintado 
ou teniferizado. o acabamento interno devera ser fosfatizado. a proteção superficial das partes 
metálicas deve ter aspecto uniforme e a pintura, caso exista, deve estar uniforme, sem arranhões, 
bolhas, escorrimentos e/ou falhas em quaisquer componentes da arma as marcações devem estar 
legíveis e em conformidade com o desenho e/ou especificações. cada arma devera ostentar as 
gravações determinadas pela portaria 07-dlog, de 28 de abril de 2006. abertura e travamento do 
ferrolho devera ser dotada de dispositivo para travamento do ferrolho apos ultimo disparo com 
tecla  ou  bota  para  manejo  externo.  Acesso  rios:  no  minimo,  a  arma  devera  ser  dotada  dos 
seguintes acessórios e complementos: 03 (três) carregadores de corpo metálico (dois originais da 
arma e um adicional) tipo cofre metálico em chapa de aço e capacida de minima para 30 (trinta) 
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cartuchos cada. bandoleira de três pontos em lona ou nylon. manual de orientações do fabricante, 
em  português,  contendo,  no  minimo,  as  seguintes  informações  técnicas:-  nomenclatura; 
classificação (natureza, tipo, funcionamento, emprego, destino); calibre da arma (5,56 x 45 mm 
nato);  -  dimensões  (coronha  rebatida  e  coronha  aberta,  cano);-  massas  em  kg  (arma  sem 
carregador,carregador vazio e carregador cheio);- alcances (máximo, útil e de utilização); 
velocidade inicial com munição de referencia;- energia na boca do cano; - calibre da munição (5,56 
x 45 mm nato ou .223 remington);-  características do raiamento;  -  cadencia de tiro (teórica e 
pratica);-  especie  de  tiro;-  alimentação;-  aparelho  de  pontaria;-  pesos,  máximo  e  minimo  do 
gatilho;- manuseio, manejo e cuidados adicionais;- desmontagem e montagem ate o 3º escalão - 
conservação,  limpeza  e  manutenção;-  incidentes  de  tiro,  defeitos,  causas  e  correção;-  vista 
explodida e relação de pecas;- considerações sobre a munição. sistema ambidestro de zarelhos 
para colocação da bandoleira de três pontos.  trilhos no guarda-mão e na tampa da caixa da 
culatra para fixação de lanternas e/ou miras opticas,  eletrônicas ou opto-eletronicas.  2.1 NBR 
5425guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 2.2 NBR 5426 
planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. 

12. Condições Gerais.

12.1 Garantia e assistência técnica

12.1.1 Deverá  ser  dada  garantia  de  no  mínimo  05  (cinco)  anos  contra  qualquer  defeito  de 
fabricação, e de no mínimo 10 (dez) anos para o fornecimento de peças de reposição após a 
descontinuidade da fabricação da arma. 

12.1.2 Para efeito de assistência técnica, após ser devidamente comunicado, o fabricante poderá 
providenciar a correção do defeito da(s) arma(s) no próprio Centro de Material Bélico da PMMG, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, através de assistência técnica autorizada ou por técnicos da 
própria empresa. 

12.1.3 Caso seja necessário ou o fabricante opte pela remessa das armas até a sede da fábrica, 
este terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para providenciar toda a documentação necessária 
junto aos órgãos competentes (nota fiscal avulsa, guia de tráfego, ou equivalente) e a retirada a(s) 
arma(s) no Centro de Material Bélico da PMMG, bem como arcar com os custos necessários ao 
envio e o retorno do armamento. 

12.1.4 Em hipótese alguma a PMMG postará através dos correios armas de fogo destinadas ao 
fabricante,  seja para correção de defeitos de fabricação de armas reprovadas em testes para 
recebimento, seja para assistência técnica. 

12.1.5 As armas nestas situações deverão ser retiradas na sede do Centro de Material Bélico da 
PMMG por funcionários devidamente autorizados pelo fabricante ou por sua assistência técnica 
autorizada. 

12.1.6 No  caso  de  remessa  das  armas  até  a  sua  sede,  o  fabricante  deverá  providenciar  a 
devolução da(s)  arma(s) devidamente reparada(s)  no Centro de Material  Bélico da PMMG no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a sua retirada. 

13. Embalagem
Cada  arma  deverá  ser  lubrificada  e  recoberta  com  óleo  protetor  devendo  ser  embalada 
individualmente  em  saco  plástico  resistente  e,  coletivamente,  em  cunhetes  de  madeira,  este 
contendo em sua parte externa, no mínimo, a série numerada, a identificação e a quantidade do 
produto. 

14. Plano de Amostragem.
Para fins de realização de inspeção visual,  manual,  metrológica e dos testes de desempenho 
previstos nesta Norma, deverão ser apresentadas as seguintes amostras:

14.1 - Durante a fase de licitação
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Quando  se  tratar  de  primeira  aquisição  do  modelo  da  arma,  as  empresas  licitantes  deverão 
apresentar  uma  unidade  do  item  cotado,  como  amostra,  na  apresentação  das  propostas  de 
fornecimento.

As amostras apresentadas serão submetidas aos ensaios previstos nos itens 16.2, 16.3, e 16.5.

14.2 No recebimento

14.2.1 Serão retiradas aleatoriamente de cada lote 5% (cinco por cento) das armas entregues ou 
10 (dez) armas por lote prevalecendo, sempre, como tamanho da amostra, a maior quantidade 
para realização das inspeções visual, manual, metrológica e dos testes de desempenho previstos 
no item16 desta Norma.

14.2.2 A retirada da amostra será feita utilizando-se a Tabela de números aleatórios prevista na 
NBR 5425.

14.2.3 Quando um determinado ensaio  ou inspeção exigir  uma amostra maior  que o lote  de 
inspeção, o ensaio ou inspeção deverá ser realizado necessariamente em todo o lote.

15 - INSPEÇÃO VISUAL, MANUAL E METROLÓGICA

15.1 O lote adquirido deve ser amostrado, nas seguintes condições:

15.1.1 O  exame de  todas  as  armas  da  amostra  é  feito  com vistas  à  detecção  dos  defeitos 
discriminados e classificados na Tabela 1, Anexo A. Deve ser executado por classe de defeitos 
considerando-se, para toda a amostra, o estabelecido para cada classe:
crítico: 0,0%
grave: 1,5%
tolerável: 4,0%

15.2 A ocorrência de um defeito crítico na amostra determina a rejeição do lote. A arma é aceita,  
para os defeitos graves e toleráveis,  quando os limites de aceitação para a amostra não são 
ultrapassados, e é rejeitado, em caso contrário.

16 – ENSAIOS

16.1 Os ensaios relacionados na Tabela 2 do Anexo B, devem ser conduzidos de acordo com os 
métodos e procedimentos preconizados do item 17.1 ao item 17.5 desta Norma.

16.2 Após  cada  ensaio  os  resultados  obtidos  devem  ser  comparados  com as  indicações  de 
aceitação ou rejeição existente na Tabela 2 do Anexo B. Um ensaio só é realizado caso ocorra a 
aceitação no ensaio precedente.

16.3 Todos  os  meios  materiais  (equipamentos,  calibradores,  munições,  etc.)  necessários  à 
execução das inspeções e ensaios previstos nesta Norma devem estar em perfeitas condições de 
uso. O ensaio ou inspeção em que seja constatada qualquer anormalidade nos meios utilizados é 
invalidado e repetido tão logo corrigida a deficiência.

16.4 O  atendimento  a  todas  as  especificações  pelas  amostras  estabelecidas  determina  a 
aceitação do armamento.

17 – Métodos de Ensaios e Procedimentos. 

17.1 - Ensaio de Intermutabilidade (exigido apenas na fase de recebimento)
a) Desmontar  05  (cinco)  armas da  amostra  até  o  limite  considerado  de  1º  escalão  pelo 
fabricante. A princípio, entende-se como 1º escalão a desmontagem sem o auxílio de ferramentas, 
todavia,  a  característica  de  primeiro  escalão  pode  ser  estabelecida  pelo  fabricante  em  suas 
instruções técnicas.
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b) Misturar todas as peças e montar todas as armas. Alimentar cada arma com um carregador 
municiado com cartuchos de manejo e efetuar todas as operações necessárias ao disparo de 
munição real, observando e registrando a ocorrência de qualquer irregularidade no funcionamento, 
na ação dos mecanismos e nos dispositivos de segurança.

17.2- Ensaios de segurança
Para os ensaios previstos no item a seguir, separar 05 (cinco) armas da amostra que devem estar 
carregadas com um estojo de munição real, com cápsula intacta, porém, sem projétil  e sem a 
carga de projeção.

17.2.1- Segurança através do seletor de tiro e segurança
Engatilhar o ferrolho e colocar o seletor de tiro e segurança, na situação de “travado”, empunhar a 
arma e acionar o gatilho. A arma não deverá desengatilhar.

17.2.2 Ensaio de segurança e resistência a quedas
Qualquer que seja o tamanho da amostra, este teste será feito com somente uma das armas da 
amostra,  a  qual  sofrerá  alguns  danos  previstos.  Por  ocasião  dos  testes  para  recebimento  a 
responsabilidade  pela  recuperação  da  arma  teste  será  do  fornecedor,  o  que  já  deverá  estar 
previsto na proposta da licitação.

17.2.2.1 Colocar  na câmara de uma das armas selecionada dentre a  amostra,  um estojo  de 
munição real, com cápsula intacta, porém sem projétil e sem carga de projeção. Alimentar com um 
carregador  completamente  municiado  com  cartuchos  de  manejo  e  efetuar  02  (duas)  quedas 
consecutivas  de  uma altura  de  1,20 m (um metro  e  vinte  centímetros)  sobre  uma manta  de 
borracha com 25mm (vinte e cinco milímetros) de espessura, superposta em superfície rígida (aço 
ou concreto), lisa, plana e horizontal, em cada uma das seguintes posições:
- cano na vertical, boca para baixo;
- cano na vertical, boca para cima;
- cano na horizontal, alça e massa de mira para cima;
- cano na horizontal, alça e massa de mira para baixo;
- cano na horizontal, lado esquerdo para cima;
- cano na horizontal, lado direito para cima.

17.2.2.2 A primeira queda, em cada posição, deverá ser com a arma desengatilhada e a segunda, 
engatilhada  e  travada.  Após  cada  queda  verificar  se  ocorreu  a  percussão  ou  marcação  da 
espoleta, quebra ou desagregação de qualquer peça ou emperramento de qualquer mecanismo.

17.2.2.3 Após a série de quedas (total de 12 quedas), manejar cada arma de modo a efetuar 
todas  as  operações  necessárias  ao  disparo  da  munição  real,  observando  e  registrando  a 
ocorrência  de  qualquer  irregularidade  no  funcionamento,  na  ação  dos  mecanismos  e  nos 
dispositivos de segurança.

Destaca-se novamente que, para este tipo de arma, o teste de quedas poderá provocar danos no 
acabamento superficial da arma, o amassamento e/ou a desagregação do carregador, o que não é 
fator de rejeição do material.

17.2.3 Segurança no manejo para o carregamento
Alimentar todas as armas da amostra com um carregador municiado com cartuchos reais ativos. 
Efetuar o manejo para carregamento com a puxada da alavanca de manejo até o final de seu 
curso à retaguarda, soltando-a totalmente para o avanço do sistema.

Efetuar a manobra com todos os cartuchos do carregador, repetindo a operação com os mesmos 
cartuchos por 3 (três) vezes.

Os cartuchos deverão ser analisados. Não deverá ocorrer o disparo de qualquer munição ou a 
marcação da espoleta pelo percussor ou por qualquer peça ou parte de peça da arma, o que, se 
ocorrer, será causa de rejeição da amostra.

***ESTE ENSAIO DEVERÁ SER REALIZADO EM ZONA DE SEGURANÇA
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UMA VEZ QUE UTILIZA MUNIÇÃO REAL***

17.2.4  Segurança contra disparos com arma aberta e/ou destrancada
Colocar  na câmara de todas as armas da amostra,  um estojo de munição real,  com cápsula 
intacta, porém sem projétil e sem carga de projeção. Alimentar com um carregador completamente 
municiado com cartuchos de manejo.

Puxar para trás a alavanca de manejo provocando e mantendo a abertura da arma por cerca de 
1mm (um milímetro) aquém de sua posição de fechamento. Acionar o gatilho.

Puxar  para  trás  a  alavanca  de  manejo  provocando  e  mantendo  o  destrancamento  da  arma. 
Acionar o gatilho.

Os cartuchos deverão ser  analisados.  A espoleta  não poderá ser  percutida  ou  marcada pelo 
percussor ou por qualquer peça ou parte de peça da arma o que,  se ocorrer,  será causa de 
rejeição da amostra.

17.3  Ensaio de funcionamento

17.3.1 Com a arma fixa em estativa, ou apoiada, realizar uma série de 10 (dez) disparos com 
munição expansiva na configuração “soft-point” com 5 (cinco) armas da amostra. O restante do 
carregador  deve  ser  preenchido  com  cartuchos  de  manejo.  Verificar  o  seu  funcionamento, 
observando a ocorrência de escapamento de gases pela câmara, centragem da percussão da 
cápsula,  carregamento,  trancamento,  percussão,  extração,  ejeção,  segurança  e  estado  dos 
estojos (centragem da percussão, estufamento, trincas ou fendas, etc.).

17.3.2 Caso haja anormalidade do funcionamento na estativa ou com a arma apoiada, conforme 
previsto  no  parágrafo  anterior,  executar  as  séries  abaixo,  constituída  de  10  disparos  cada, 
devendo  o  restante  do  carregador  ser  preenchido  com  cartuchos  de  manejo,  com  a  arma 
empunhada  pelo  atirador,  verificando  o  seu  funcionamento,  observando  a  ocorrência  de 
escapamento  de  gases  pela  câmara,  centragem  da  percussão  da  cápsula,  carregamento, 
trancamento,  percussão,  extração,  ejeção,  segurança  e  estado  dos  estojos  (centragem  da 
percussão, estufamento, trincas ou fendas, etc.). As séries com a arma empunhada pelo atirador 
são:
- arma na horizontal com punho voltado para baixo;
- arma na horizontal com punho voltado para cima; 
- arma com inclinação de aproximadamente + 80º;
- arma com inclinação de aproximadamente - 80º;
- arma com janela de ejeção voltada para baixo;
- arma com janela de ejeção voltada para cima.

17.3.3 Observar a ocorrência de incidentes de tiro, devendo cada incidente ser cuidadosamente 
avaliado para estabelecer precisamente a sua origem:
se a deficiência é da munição, o ensaio é considerado inválido; trocar a munição e efetuar novo 
ensaio com a arma;
se a deficiência é da arma, registrar o incidente e a sua causa para fins de comparação com as 
especificações.

***  POR  OCASIÃO  DESTE  ENSAIO  DEVE  HAVER  ESPECIAL  CUIDADO  QUANTO  À 
SEGURANÇA,  UMA VEZ  QUE  HÁ  UTILIZAÇÃO  SIMULTÂNEA DE  MUNIÇÃO  REAL  E  DE 
MANEJO ***

17.3.4 A munição utilizada deve ser comercial de fábrica, com projetil expansivo, e dentro do prazo 
de validade estipulado pelo fabricante, em conformidade com as especificações SAAMI e será 
fornecida pela empresa vencedora do certame.

17.4  Ensaio de precisão e justeza
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17.4.1 Para fins de aquecimento do cano da arma e ajustagem da pontaria, devem ser feitos cinco 
disparos preliminares com cinco armas da amostra a serem submetidas ao ensaio.

17.4.2 Com a arma fixada em estativa, ou apoiada, executar uma série de 10 (dez) tiros sobre alvo 
de papel de 1m x 1m e mosca de diâmetro de 100 mm, disposto a 50 (cinquenta) metros da boca 
da arma, fazendo a visada na parte inferior da mosca, refazendo a pontaria após cada disparo.

17.4.3 A munição utilizada deve ser comercial de fábrica, com projétil expansivo, dentro do prazo 
de validade estipulado pelo fabricante e em conformidade com as especificações SAAMI.

17.4.4 Para cada arma, após os disparos, determinar o raio médio da série de dez impactos que 
apresente o menor agrupamento, calcular o centro do agrupamento e medir o seu afastamento em 
relação ao ponto visado. 

17.5 Ensaio de confiabilidade

17.5.1 Executar com uma das armas da amostra 2500 (dois mil e quinhentos) tiros em 10 séries 
de 250 (duzentos e cinquenta) tiros. Em cada série, a cadência de tiro deve ser de no máximo 30 
tiros/min, aproximadamente, efetuando a troca de carregadores o mais rápido possível. 

17.5.2 Registrar qualquer ocorrência de incidente de tiro, analisando-a com vistas a determinar a 
origem do mesmo, se da arma ou da munição utilizada. A munição que se revelar defeituosa deve 
ser substituída por outra do mesmo lote. Os defeitos de funcionamento imputáveis à arma e a 
ocorrência de peças defeituosas devem ser confrontadas com o constante da Tabela 3, Anexo C.

17.5.3 Independentemente de quantidade de defeitos de funcionamento ou de peças danificadas, 
o ensaio deve prosseguir até completar os 2500 tiros. As peças danificadas ou desgastadas a 
ponto de gerarem defeitos de funcionamento podem ser substituídas, contudo, ao final do ensaio, 
a avaliação do comportamento da arma deve ser feita respeitando os limites da Tabela 3, Anexo C.

17.5.4 A munição utilizada deve ser comercial de fábrica, com projétil expansivo, dentro do prazo 
de validade estipulado pelo fabricante, em conformidade com as especificações SAAMI e será 
fornecida pela empresa vencedora do certame.

17.5.5. O ensaio deverá ser realizado quando da primeira aquisição de cada modelo de arma e, do 
mesmo, será expedido um “Certificado de Aprovação” para o fornecedor e para instruir aquisições 
futuras, com validade de 5 (cinco) anos.
O ensaio com 2500 (dois mil e quinhentos) tiros deverá ser dispensado quando o modelo de arma 
a ser fornecido já tiver sido submetido a este teste, desde que dentro do período de validade, 
ficando adotado neste período o ensaio de confiabilidade com 200 (duzentos) tiros.

Se surgirem falhas ou defeitos das armas adquiridas, decorrentes do uso, cujos modelos tenham 
sido submetidos ao ensaio de confiabilidade, mesmo que dentro do período de 5 (cinco) anos 
previsto no item 17.5.5, novo teste poderá ser exigido, quando de nova aquisição, devendo o fato 
ser comunicado previamente, aos fornecedores e/ou fabricantes.

As armas em uso na Instituição e ainda não submetidas ao ensaio deverão ser testadas para a 
emissão do “Certificado de Aprovação” quando de nova aquisição, o que será determinado em 
Edital.

A responsabilidade pela emissão do “Certificado de Aprovação”, é da Chefia do Centro de Material 
Bélico – CMB, devendo ser encaminhadas cópias à DAL, ao fabricante e Seção de Compras do 
Centro, com o original mantido em arquivo na Seção de Licitação, para controle.

17.6  Outros testes de desempenho

17.6.1  Testes em órgãos ou laboratórios especializados podem ser realizados caso a Comissão 
Técnica de Avaliação julgue necessária a sua realização.
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17.6.2 Caso  o  resultado  da  inspeção  visual,  manual  e  metrológica  bem  como  dos  ensaios 
previstos nesta Norma não sejam conclusivos quanto à viabilidade da aceitação ou rejeição do lote 
amostrado, outros planos de amostragem previstos na NBR 5426 poderão ser utilizados de acordo 
com a conveniência administrativa.

17.6.3 O exame da amostra definida segundo o parágrafo anterior será feito com vistas à detecção 
dos defeitos discriminados e classificados na Tabela 1, Anexo A. Deve ser executado por classe de 
defeitos considerando-se, para toda a amostra, o seguinte NQA estabelecido para cada classe:
crítico: 0,0 %
grave: 1,5 %
tolerável: 4,0 % 

ANEXO “A” (Relação de Defeitos) à NI 10.06.024/DAL – Carabina calibre 5,56mm
TABELA 1 - INSPEÇÃO VISUAL, MANUAL E METROLÓGICA

NR
DEFEITO

CLASSIFICAÇÃO/  LIMITES 
ADMITIDOS NA AMOSTRA
Crítico
(0,0%)

Grave
(1,5%)

Tolerável
(4,0%)

INSPEÇÃO VISUAL
01 Arma suja,  com material  estranho em qualquer das 

suas partes externas
X

02 Ausência de qualquer peça, acessório ou guarnição 
quando  não  puder  ser  corrigido  em  tempo  pelo 
fornecedor

X

03 Partes metálicas externas sem proteção, oxidadas ou 
corroídas, sem proteção superficial ou com a mesma 
danificada

X

04 Inscrições  e/ou  marcações  de  identificação 
inexistentes, incompletas, ilegíveis, ou em desacordo 
com os desenhos e/ou contrato

X

05 Coronha e punhos rachados ou trincadas X
06 Coronha  e  punhos  com arranhões,  mossas  e  mau 

ajustamento 
X

07 Massa de mira amassada e/ou deformada X
08 Alça  de  mira  com  o  entalhe  deformado  e/ou 

amassado 
X

09 Alça  de  mira  deslocada  exageradamente  para  as 
laterais além de 1/4 de seu curso total quando não 
puder ser corrigido

X

10 Armação, ferrolho ou qualquer outra peça trincada ou 
rachada

X

11 Armação,  ferrolho  ou  qualquer  peça  externa  com 
rebarbas, risco profundo ou desgaste acentuado

X

12 Carregador amassado e/ou deformado influenciando 
funcionamento da arma

X

13 Falta de ação da mola do carregador, emperramento 
do transportador influenciando no funcionamento da 
arma

X

14 Peças soltando-se, mal fixadas ou saindo ao simples 
manuseio

X

15 Cano  com  a  alma  e/ou  câmara  suja  com  material 
estranho ou manchas de oxidação

X

16
Cano  com  a  alma  e/ou  câmara  corroída,  com 
depósitos  metálicos,  raias  danificadas,  rebarbas, 
intumescimento ou desgaste acentuado 

X

17 Ausência do Manual de instruções do fabricante, no 
idioma português, conforme especificado

X

18 Coronhas e punhos mal fixados X
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19 Retém do carregador  emperrado ou não retendo o 
carregador

X

INSPEÇÃO MANUAL
Crítico
(0,0%)

Grave
(1,5%)

Tolerável
(4,0%)

20 Seletor de tiro e segurança emperrado X

21
Seletor de tiro e segurança não parando na posição 
de segurança

X

22 Interferência entre armação e ferrolho X

23
Ferrolho  ou  armação  emperrados,  com  corrediças 
amassadas, dificultando o manejo

X

24
Alça  e  massa  de  mira  mal  fixadas,  frouxas, 
deslocando-se ao esforço manual

X

25 Gatilho emperrado X
26 Mecanismos com funcionamento incorreto ao manejo X

27
Peças  soltas,  mal  fixadas  ou  saindo  ao  simples 
manuseio

X

INSPEÇÃO METROLÓGICA
Crítico
(0,0%)

Grave
(1,5%)

Tolerável
(4,0%)

28 Comprimento do cano acima do especificado X
29 Capacidade do carregador abaixo do especificado X

30
Peso  da  arma  sem  carregador  acima  do  máximo 
especificado na presente norma.

X

31 Quantidade de carregadores fora do especificado X
Obs: Inspeção visual, manual e metrológica deve ser realizada em todas as armas da amostra 
definida de acordo com o parágrafo 9.

ANEXO “B” (Amostragem) à NI 10.06.024/DAL – Fuzil/carabina calibre 5,56mm
TABELA 2 - CARABINA
Ensaio Amostra Especificação Ensaio Obs.
Intermutabilidade 05 7.1 11.1 (A)
Segurança  através  do  seletor  de  tiro  e 
segurança

05
7.2.1 11.2.1 (B) (C)

Segurança e resistência a quedas 01 7.2.2 11.2.2 (C)
Segurança no manejo para o carregamento 05 7.2.3 11.2.3 (B) (C)
Segurança  contra  disparos  com  arma 
aberta e/ou destrancada

05
7.2.4 11.2.4 (B) (C)

Sobrepressão *** 7.3 *** (B) (C)
Funcionamento 05 7.4 11.3 (A) (B)
Funcionamento nas condições limites *** 7.5 *** (A) (D)
Precisão e justeza 05 7.6 11.4 (A) (D)
Confiabilidade 01 7.7 11.5 (C) (D)
NOTAS DA TABELA 2:
(A)  –  se  forem  atendidas  as  condições  da  especificação  o  armamento  é  aceito.  O  não 
atendimento, por qualquer arma da amostra, inclusive carregador, determina a execução de novo 
ensaio com amostra do dobro da primeira. Rejeitar definitivamente todo o armamento se qualquer 
arma ou carregador  da nova amostra  que não satisfaça à  especificação e aceitá-lo  em caso 
contrário.
(B) – utilizar todas as cinco armas que formam a amostra para o ensaio de intermutabilidade.
(C) – se forem atendidas as condições da especificação a arma é aceita; em caso contrário é 
rejeitado sem contraprova.
(D) – a amostra deve ter realizado todos os testes até o ensaio de funcionamento inclusive a 
critério da comissão avaliadora no limite da amostragem.
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ANEXO “C” (Confiabilidade - condições exigíveis) à NI 10.06.024/DAL - Carabina calibre 5,56mm
TABELA 3 – CARABINA CALIBRE 5,56MM

ORD Defeitos de funcionamento e/ou peças danificada (s)
PERMITIDO  EM  200 
TIROS

01 Gatilho intermediário não libera o martelo 0
02 Falha na extração 0
03 Falha na ejeção 1
04 Falha no fechamento 0
05 Falha no trancamento
06 Falha no dispositivo de segurança 0
07 Falha no retém do ferrolho 0
08 Retém do carregador sem ação 0
09 Esforço do gatilho, para disparo, inferior ao mínimo e 

superior ao máximo especificado pelo fabricante 
0

10 Falha na apresentação do cartucho por deficiência do 
carregador

0

11 Nega de tiro por deficiência do percussor 1
12 Espoleta do cartucho perfurada por ação do percussor 1
13 Marcação da espoleta no manejo para carregamento 0
14 Disparo espontâneo do cartucho 0
15 Outros defeitos de funcionamento 2
16 Extrator quebrado ou inservível 2
17 Ejetor quebrado ou inservível 0
18 Furo de passagem do percussor alargado 0
19 Percussor quebrado 0
20 Molas quebradas ou sem ação 0
21 Parafusos ou encaixes da coronha frouxos 0
22 Laterais do carregador empenadas ou deformadas 0
23 Bordos superiores (lábios) do carregador, deformados 

e/ou rachados
0

24 Cano intumescido (inchado ou deformado), trincado ou 
rachado

0

25 Outras peças danificadas 0
26 Número total de peças danificadas (B) 1

NOTAS DA TABELA 3:
1.  Deve ser  considerado como defeito  de funcionamento,  qualquer  incidente que determine a 
interrupção  do  tiro  (parada  não  programada)  ou  mesmo impossibilidade  de  começar  a  atirar. 
Defeitos também incluem interrupção do tiro por peças danificadas ou inservíveis tais como falha 
de alimentação, extração, ejeção, trancamento ou falha de funcionamento do retém do carregador 
ou do retém do ferrolho após o último tiro.  Os defeitos  atribuídos à munição não podem ser 
imputados à arma, mas devem ser registrados e devidamente identificados. Peça danificada ou 
inservível é qualquer peça que ocasiona defeito no funcionamento ou torna a arma sem segurança 
ao uso.
2. O número total de defeitos de funcionamento ou de peças danificadas, acumuladas em toda a 
prova,  não  pode  exceder  ao  especificado.  Quando  defeitos  são  imputáveis  a  uma  peça  em 
particular, é permitida a substituição da peça inservível e registrado apenas como peça danificada 
e não como defeito, obedecido os limites da Tabela 3.
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ANEXO “D” (.223Rem – especificações SAAMI) à NI 10.06.024/DAL - Carabina calibre 5,56mm

12 Aceitação.
O lote cuja amostra não satisfaça os requisitos especificados nesta norma deve ser rejeitado.
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Prazo de Entrega

60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de 
Empenho pela CONTRATADA, para os lotes 01 até 09 e de 120 (cento e 
vinte)   dias  corridos,  contados  a  partir  do  recebimento  da  Nota  de 
Empenho pela CONTRATADA, para os lotes 10 e 11.

Estratégia de 
Fornecimento

 A entrega será integral. Todos materiais deverão ser entregues dentro do 
prazo estipulado no item anterior.

Local de Entrega

CMB/DAL, sito na Av. Amazonas, 6745, Gameleira, Belo Horizonte/MG. A 
Entrega deverá ser agendada na Seção de Armamento do CMB, com o 1º 
Tenente  Jardim,  pelo  telefone  (31)  2123-1041  ou  1072,  nos  seguintes 
horários: nas quartas-feiras, de 09:00 às 12:30 horas; e nos demais dias 
úteis da semana de 09:00 às 11:30 horas e de 14:00 às 17:30 horas.

Garantia De acordo com o previsto neste Anexo, para cada lote.

Dotação 
Orçamentária

Dotação: 1251 06 181 141 4232 0001 339030 10 10
               1251 06 181 021 4232 0001 339030  24 10
               1251 06 181 021 4265 0001 339030  10 10
               1251 06 181 021 4289 0001 339030  24 10
               1251 06 181 021 4289 0001 339030  34 10
               1251 06 181 141 4232 0001 449052  24 10
               1251 06 181 141 4232 0001 449052  10 10

Condição e Prazo 
de Pagamento

Até  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  após  o  recebimento  definitivo  do 
objeto pela CPARM-CMB.

Deveres da 
Contratada e da 

Contratante

Deveres das partes estão prevista na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993;
Demais  deveres  das  partes  serão  mencionadas  na  Minuta  de  Contrato, 
constante no Edital.

Procedimentos para 
Fiscalização e 

Gerenciamento do 
Contrato

A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficará a cargo do chefe da 
Seção de Apetrechos, que será designado preposto do contrato por ato do 
Ordenador de Despesas do CMB.

Sanções Cabíveis

Conforme  a  conduta  da  LICITANTE  ou  CONTRATADA,  poderão  ser 
cominadas as Sanções Administrativas previstas na Lei federal nº 8.666 de 
21 de junho de 1993; na Lei federal nº 10520, de 17 de junho de 2002; na 
Lei  estadual  nº  13.994,  de  18  de  setembro  de  2001;  e  nos  Decretos 
estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012;  nº 44.629, de 03 de outubro 
de 2007; e nº 44.786, de 18 de abril de 2008

Amostra Exigido de acordo com cada lote.
Recomendações contidas no inciso XX, do artigo 4º e artigo 6º do Decreto estadual nº 44.786 de 
18 de abril de 2008.

Belo Horizonte, 28 de Dezembro 2012.

         

                  Geraldo Magela Freire Jardim, 1º Ten QPE             
       Agente atividade    

   

      Geraldo da Silva Xavier Junior, Ten Cel PM
    Agente de Coordenação e Controle

                                                       Wagner Eustáquio Assis, Ten Cel PM 
                                                              Ordenador de Despesas
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01 / 2013

Aos ________________ dias  do  mês  de  _____________________ de  2013,  a  Polícia  Militar  de  Minas 
Gerais, por intermédio do Centro de Material Bélico - CMB, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços,  
situado na Avenida Amazonas, 6.745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30.510.000, telefones nº 
2123-1072 e 2123-1041, e-mail: cmb-pregao@pmmg.mg.gov.br, inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas 
sob o n° 16.695.025/0001-97, representado neste ato pelo Ten Cel PM Wagner Eustáquio de Assis, Chefe do 
CMB, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº.__________________, portador do 
RG  n°  .  __________,  doravante  denominado  ÓRGÃO  GESTOR,  nos  termos  das  disposições  legais 
aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 01/2013, que originou esta 
Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, publicado no Diário Oficial do  
Estado, do dia _____________ de ____________ de 2013 e transcurso o prazo para interposição de recursos,  
resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, por lote, a seguir denominadas simplesmente 
FORNECEDOR,  nos  termos  da  Lei  federal  nº  8.666/93,  de  21Jun93;  Decreto  estadual  nº  44.786,  de 
18Abr08; Decreto estadual nº 44.787, de 18Abr08, e suas alterações posteriores, que firmam a presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do Edital e nas cláusulas deste instrumento.

Lote nº _____

1º  Fornecedor:  A empresa  ____________________  (fornecedor),  estabelecida  na  _________________ 
(endereço completo do Fornecedor), inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° _______________,  
neste  ato  representada  pelo  seu  _________________  (inserir  o  cargo  ou   função),  Sr.(a) 
______________________ (o nome completo), ____________ (nacionalidade),  ______________ (estado 
civil), ____________ (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. ________________, 
portador(a) do RG n°. __________________, residente e domiciliado em  _________________________ 
(endereço completo do representante legal).

2º  Fornecedor:  A empresa  ____________________  (fornecedor),  estabelecida  à   _________________ 
(endereço completo do Fornecedor), inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob  o n° _______________, 
neste  ato  representada  pelo  seu  _________________  (inserir  o  cargo  ou   função),  Sr.(a) 
______________________ (o nome completo), ____________ (nacionalidade),  ______________ (estado 
civil), ____________ (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas  sob o nº. ________________, 
portador(a) do RG n°. __________________, residente e domiciliado em  _________________________ 
(endereço completo do representante legal).

Cláusula Primeira – DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços  (os itens constante do preâmbulo), para aquisição 
futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições constantes do ANEXO I  
do Edital de licitação que originou o registro de preços, parte integrante e inseparável deste instrumento, e  
quadro demonstrativo a seguir:

Lote Descrição do Item Quant.
Fornecedores 

detentores do registro
Valor Unitário 

Registrado
Valor Global Marca/Modelo

1.2  - As  quantidades  previstas  para  os  itens  com  preços  registrados  poderão  ser  remanejadas  ou 
redistribuídas  pelo  órgão  gerenciador  entre  os  órgãos  participantes  daqueles  itens  ou  lotes, 
independentemente das quantidades previstas inicialmente para cada órgão participante, observado  como 
limite máximo a quantidade total registrada para cada item.

1.3 - Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele registrados nem 
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de 
um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário deste registro terá preferência.
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1.4 – Os preços registrados deverão sempre ser adequados ao valor de mercado, sob pena de não haver a  
aquisição.

Cláusula Segunda – DOS PRAZOS

O  FORNECEDOR  terá  05  (cinco)  dias  úteis  para  a  retirada  da  Nota  de  Empenho/Autorização  de 
Fornecimento ou instrumento equivalente, contados da convocação quando efetivada a contratação.

Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA

A  presente Ata de registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura,  
prorrogável   por  igual  período,  inclusive  com  renovação  integral  das  quantidades,  quando  a  proposta 
continuar se mostrando mais vantajosa, de acordo com o art. 14 do Decreto  estadual nº 44.787, de 18 de abril 
de 2008.

Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 – Na presente Ata de Registro de Preços não constam órgãos e entidades participantes.

4.2 - Os órgãos e entidades que não participaram inicialmente deste registro de preços, quando desejarem 
fazer  uso  desta  Ata  de  Registro  de  Preços,  deverão  manifestar  seu  interesse  junto  ao  ÓRGÃO 
GERENCIADOR, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem de classificação.

4.2.1  - Caberá  ao  FORNECEDOR beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as  condições 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional, independentemente dos quantitativos  
aqui registrados, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas nesta Ata.

4.2.2 - As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade que aderir a esta Ata, a 100% 
(cem por cento) dos quantitativos originalmente aqui registrados.

Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 -  Os  contratos  que forem celebrados,  decorrentes  da  Ata de  Registro  de Preços,  terão  sua vigência 
correspondente ao exercício financeiro, obedecendo a regulamentação da Lei federal nº 8.666/93 e somente  
poderão ser firmados enquanto a Ata estiver em vigência.

5.2 – A contratação com os fornecedores registrados será feita de acordo com as necessidades e conveniência 
dos Órgãos e Entidades Participantes, após a sua indicação pelo Órgão Gestor e poderá ser formalizada por 
intermédio de: instrumento contratual; emissão de Nota de Empenho de Despesa; Autorização de Compra ou 
outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 62 da Lei federal nº 8.666/93.

5.3 - Os quantitativos totais expressos na Cláusula Primeira são estimativos e representam as previsões para 
os fornecimentos durante o prazo de 12 (doze) meses. 

5.4 - O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 

5.5 - Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às condições especificadas  
nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão de Registro de Preços nº 01/2013 e no Anexo I do referido  
Edital.

Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

6.1  - Conforme  a  necessidade  dos  ÓRGÃOS  PARTICIPANTES,  será  emitida  a  Nota  de  Empenho, 
Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente. A partir do recebimento deste documento, o 
FORNECEDOR terá  um prazo  máximo de  até  60  (sessenta)  dias  para  a  efetiva  entrega  dos  bens  nas 
quantidades solicitadas, conforme previsto no anexo I do Edital.

6.2 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de produtos ficando, 
a seu exclusivo critério, a definição do momento da aquisição.

6.3 – Os bens deverão  ser  entregues  nos locais  indicados pela  unidade  requisitante,  na  cidade de  Belo 
Horizonte/MG, no prazo previsto no item 6.1.

Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS

7.1 - A entrega deverá ocorrer nos locais indicados na subitem 6.3, com ciência da Comissão Permanente de 
Avaliação e Recebimento de Material da Unidade – CPARM, que adotará os seguintes procedimentos:
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7.1.2  -  provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela EMPRESA FORNECEDORA e de 
uma via do contrato, se houver, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade,  
preços, e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela EMPRESA 
FORNECEDORA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

7.1.3 -  definitivamente: no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório,  
após a verificação da integridade e realização de testes, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos  
do Edital,  será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo  
aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

7.2  - Os  Órgãos  Participantes  acompanharão  a  qualidade  dos  bens  adquiridos  e  as  especificações  em 
conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão Gerenciador qualquer ocorrência de  
irregularidade. 

7.3 – O não cumprimento do fornecimento, no que se refere à entrega dos produtos em desconformidade com 
as  especificações  constantes  do  Edital  e   da  Ata  de  Registro  de  Preços,  obriga  a  EMPRESA 
FORNECEDORA a providenciar sob suas expensas a substituição/reparação dos produtos no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo 
suspenso até a efetiva e regular entrega do objeto em condições de ser aceito.

7.4 – Em caso de irregularidade não sanada pela EMPRESA FORNECEDORA, a CPARM reduzirá a termo 
os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para a aplicação das penalidades previstas nesta  
Ata.

7.5 –  Havendo a  necessidade de providências  por  parte  da EMPRESA FORNECEDORA, os  prazos de 
pagamento serão suspensos e considerando o fornecimento em atraso, sujeitando-a aplicação de multa sobre 
o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei Federal de Licitações 
e  no  Instrumento  Convocatório,  com  observância  do  devido  processo  administrativo,  respeitando-se  o 
contraditório e a ampla defesa.

Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-
MG, a crédito do FORNECEDOR em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco,  
Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil) e outros indicados por cada Órgão Participante, no prazo de 30 
(trinta) dias após o recebimento das notas fiscais pelo setor financeiro respectivo, devidamente atestadas pela  
CPARM ou acompanhadas do Termo de Recebimento Definitivo.  

8.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Detentor do  Preço  
Registrado, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem  a partir da data 
em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização  financeira.

8.1.2 – Obrigatoriamente, a Empresa Fornecedora deverá informar na Nota Fiscal/Fatura o valor unitário do 
material, bem como o nº o banco, a agência e o número de sua conta bancária, a fim de agilizar o pagamento.

8.1.3 - A Empresa Fornecedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com o CNPJ idêntico ao 
apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente lançado na Nota de Empenho e na Ata de Registro 
de Preços.

8.2 - O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.

8.3 – O Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será  realizado  
acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo  pagamento, de acordo com a  
variação “pro-rata tempore” do INPC, ou outro índice que venha  substituí-lo, conforme a legislação vigente.

Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Constituem obrigações das partes:

9.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1.1 - caberá ao CMB, por meio do Gestor do Registro de Preços, a prática de todos os atos de controle e 
administração do Sistema Informatizado de Registro de Preços – SIRP;

9.1.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, comunicando formal e  
imediatamente à EMPRESA FORNECEDORA as irregularidades manifestadas na execução da Ata;

9.1.3 - nomear um gestor para acompanhamento da execução do Registro de Preços;
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9.1.4 -  gerenciar  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  providenciando  a  indicação,  sempre  que  solicitado,  dos 
fornecedores para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os 
quantitativos de contratação definidos pelos participantes da presente Ata;

9.1.5 –  prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela  EMPRESA 
FORNECEDORA;

9.1.6 - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de  
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

9.2 – DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE

9.2.1 - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações porventura  
ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo 
depois de concluído o procedimento licitatório;

9.2.2 - promover consulta prévia junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando da necessidade de contratação, 
a  fim de obter  a  indicação do fornecedor,  os  respectivos  quantitativos  e  os  valores  a  serem praticados,  
encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

9.2.3 - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda 
aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao CMB a eventual desvantagem,  
quanto à sua utilização;

9.2.4 -  zelar,  após receber  a indicação da EMPRESA FORNECEDORA, pelos  demais  atos  relativos  ao 
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o 
ÓRGÃO GERENCIADOR,  pela  aplicação  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de 
cláusulas contratuais ou constantes da Ata de Registro de Preços; 

9.2.5 -  emitir  nota  de  empenho  a  crédito  do  Fornecedor  Detentor  do  Preço  Registrado  no  valor  
correspondente ao fornecimento dos bens;

9.2.6 - efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Oitava desta Ata.

9.3 – DA EMPRESA FORNECEDORA

9.3.1  – caberá à EMPRESA FORNECEDORA e beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento  para  os  órgãos  que  vierem 
futuramente  a  aderir  à  respectiva  Ata,  independentemente  dos  quantitativos  registrados,  desde  que  este  
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

9.3.2 – fornecer durante 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata, na forma e condições fixadas nesta 
Ata,  mediante  requisição  do  órgão  ou  entidade   participante,  devidamente  assinada  pela  autoridade  
responsável, em conformidade com o Edital e   demais informações constantes do Pregão de Registro de 
Preços;

9.3.3 -  entregar os os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais,  conforme  definido na  
cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços;

9.3.4 – manter, durante toda o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório do Pregão;

9.3.5 - comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, por escrito e com a maior brevidade possível,  
qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente,  além  de  prestar  os  esclarecimentos  necessários,  quando 
solicitados;

9.3.6 - aceitar nas mesmas condições contratuais, os aditamentos para aumentar o quantitativo registrado em 
até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial,  atualizado,  hipótese  em  que  deverá  acatar,  
obrigatoriamente, o acréscimo, conforme disposto no § 1º, do artigo 65, da Lei federal n° 8.666/93; 

9.3.7 - arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS OU ENTIDADE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos, envolvidos na 
execução do fornecimento.

9.3.8 - providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas  pelo ÓRGÃO 
GESTOR  e  ÓRGÃOS  PARTICIPANTES,  referentes  à  forma  de  fornecimento  dos   veículos  e  ao 
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
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9.3.9 – ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros,  provocados por  
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas  na presente Ata.

Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata ou o Registro  de Preços de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno 
direito nas seguintes situações:

10.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando: 

10.1.1.1 - O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.1.2  - O  Fornecedor  não  formalizar  contrato  decorrente  do  Registro  de  Preços  ou  não  retirar  o  
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

10.1.1.3 - Ocorrer  qualquer  das  hipóteses  de  inexecução total  ou parcial  da  Ata  de  Registro  de  Preços  
decorrente do Registro de Preços; 

10.1.1.4 - Os preços registrados apresentaram-se superiores aos praticados no mercado; 

10.1.1.5  - O  Fornecedor  der  causa  à  rescisão  administrativa  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ou  contrato  
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei federal 
n° 8.666, de 21Jun93;

10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração;

10.1.1.7 - O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

10.1.1.8  - Ficar  evidenciada  incapacidade  de  cumprir  as  obrigações  assumidas  pelo  FORNECEDOR, 
devidamente caracterizada em relatório de inspeção.
10.1.2 - Pelo FORNECEDOR:

10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do 
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo das penalidades previstas no instrumento convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento aos 
órgãos participantes por perdas e danos;

10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito  
ou força maior.

Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1 – Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a Administração  
Pública Estadual,  serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do  Decreto estadual nº 45.902/12, de 27 
de janeiro de 2012, com  a observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a  
ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei estadual nº 14.148, de 31Jan02, além dos seguintes critérios:

11.1.1 –  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.

11.1.2 – MULTA

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

11.1.2.2 –  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;

11.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no 
artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do Decreto estadual nº 45.902/2012;
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11.3  -  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 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 sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV, do artigo 38, do Decreto estadual nº  
45.902/2012.

11.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 11.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos devidos  
pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

11.5  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela Ordenador de Despesas do CMB.

11.6 – As sanções previstas nos itens 11.1.1, 11.2 e 11.3, deste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente 
à prevista no subitem 11.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias  
úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para  
licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a 
contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012.

11.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior  
ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.

11.7 –  As sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão  aplicadas pelo respectivo 
contratante em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro  de  preço,  para acompanhamento da  
avaliação de desempenho do fornecedor.

11.7.1 - Os órgãos caronas pertencentes a Municípios, União, Distrito Federal e demais Estados da Federação 
serão responsáveis por  todos os atos de administração e  controle  relativos  à contratação efetuada a partir  
da ARP, inclusive a  aplicação  das sanções decorrentes do descumprimento do compromisso assumido.

11.7.2    - As  sanções  aplicadas pelos órgãos  e  entidades  da Administração  Pública Estadual, quando 
carona deste registro  de preços realizado no âmbito do Estado, obedecerão ao disposto neste item 11.

11.8 – Extensão das Penalidades

11.8.1 – Poderá o fornecedor ser incluído 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 38,  44 e 45,  do Decreto  
estadual nº 45.902/12.

11.8.2 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo o cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e 
contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de 
Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e em Contrato e das 
demais cominações legais.

11.8.3 – As penalidades de advertência e multa, relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão 
aplicadas pelo Órgão Participante e notificadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR do Registro de Preços para  
acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. As demais penalidades previstas em lei, serão  
aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO SRP, nos termos da legislação vigente.

11.8.4 – A aplicação da sanção de declaração de idoneidade é de competência exclusiva de Secretário de  
Estado ou, de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei, cabendo pedido de reconsideração, nos termos 
do inciso III, do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93.

11.8.5 –  A não assinatura  de  Contrato  decorrente  desta  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nos  prazos 
estabelecidos  em  Edital,  frustrando  ou  retardando  o  fornecimento  será  considerada  como  situação 
caracterizadora de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual.

Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 – Das decisões proferidas pela Administração na execução do Objeto da presente ATA, caberão recursos,  
por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de  
advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão de Contrato.
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12.2 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a qual 
poderá  reconsiderar  sua  decisão  no prazo de  5 (cinco)  dias  úteis  ou,  nesse  mesmo prazo,  fazê-lo  subir  
devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

Cláusula Décima Terceira - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O CMB, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, providenciará a publicação desta 
Ata, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais “Minas Gerais”, em obediência ao 
disposto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Quarta - DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no 
Diário Oficial do Estado – “MINAS GERAIS”. 

14.2 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo 
Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14.3 - Fica designado como gestor do Registro de Preços o Adjunto da Seção de Licitações e Contratos do  
Centro de Material Bélico – CMB.

14.4 –  É vedado à  EMPRESA FORNECEDORA subcontratar  o  fornecimento  do objeto  desta  ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.

14.5  - É  vedado  caucionar  ou  utilizar  contrato  decorrente  do  presente  registro  para  qualquer  operação 
financeira.

14.6 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n°. 01/2013 e seus anexos, bem 
como as  propostas  das  empresas  ______________  e  _________________,  apresentadas  para  a  referida 
licitação.

14.7  -  Quaisquer esclarecimentos deverão ser  solicitados por escrito,  à  Polícia  Militar  de Minas Gerais, 
através do Centro de Material Bélico - CMB, ÓRGÃO GESTOR desse  Registro de Preços, endereçados a 
Av. Amazonas 6.745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte / Minas Gerais também poderá ser feita através do  
endereço eletrônico, cmb-pregao@pmmg.mg.gov.br

14.8 - Fica eleito  o Foro da Comarca de Belo Horizonte  para dirimir  dúvidas ou questões oriundas do  
presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas, assinam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

E para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e firmado, é lavrada esta ATA DE REGISTRO 
DE  PREÇOS  que,  depois  de  lida  e  achada  de  acordo,  será  assinada  pelas  partes  signatárias  e  pelas  
testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte/MG, _____ de _______________ de 2013.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

1º FORNECEDOR:

2º FORNECEDOR:
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ANEXO III MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGSISTRO DE PREÇOS Nº 01/2013 

CONTRATO N.º _____/2013       COMPRAS N.º_____/2013

Contrato de fornecimento que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro 
de Material Bélico - CMB e a empresa  ______, 
na forma ajustada.

Contrato de fornecimento originário da Ata de Registro de Preços nº __/2013, PREGÃO ELETRÔNICO para 
Registro  de  Preços  n.º  01/2013,  para  a  aquisição  de  (itens  constante  no  preâmbulo  do edital),  para 
emprego na atividade finalística, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital e proposta comercial 
da  empresa.  O presente  contrato será regido pela  Lei  federal  nº  8.666,  de  21 de junho de 1993 e  suas  
alterações  posteriores,  e,  no que couber,  pela  Lei  estadual  nº  13.994,  de 18 de setembro de 2001; pelo  
Decreto estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e suas alterações posteriores; pela Resolução Conjunta 
SEPLAG/SEF Nº 8727 DE 21/09/2012, pela Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007.

Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATANTE: 

Endereço:

CNPJ: 

Representante Legal: 

Nº. Polícia                   e CPF N.º 

CONTRATADA:

Nome: 

Endereço: Telefax E-mail:

CNPJ: Inscrição Estadual: 

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

Cláusula Segunda - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a aquisição de  (itens constante no preâmbulo do edital), de acordo com as 
especificações  e  detalhamentos  consignados  no  Termo  de  Referência do  PREGÃO  ELETRÔNICO  de 
Registro de Preços nº 01/2013, e da Ata de Registro de Preços nº __/2013 que, juntamente com a proposta da 
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

Cláusula Terceira - DO PREÇO

O preço global  do presente contrato é de  R$ ____ (____________) no qual  já  estão incluídas  todas  as 
despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços unitários por item:

Lote 

ITEM ESPECIFICAÇÃO SUCINTA QUANT. UNITÁRIO R$ TOTAL R$

01

Cláusula Quarta - DO LOCAL  E DO PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens citados na Cláusula Terceira no endereço indicados no Anexo 
I do instrumento convocatório, no prazo máximo de ______(______________) dias corridos, contados após 
a recebimento da Nota de Empenho, visando a assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções 
previstas na Cláusula Nona deste contrato.
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I –  A entrega deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais- 
CPARM designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e 
da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, preços, e 
outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou 
aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

b) definitivamente: no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados após o recebimento provisório 
para a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados,  
nos  exatos  termos do Edital  e  da proposta  vencedora,  será  efetivado o recebimento definitivo mediante  
expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas  
da Contratante.

II –  O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as especificações  
constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os reparos, substituição do 
bem, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação, ficando o  
pagamento suspenso até a efetiva e regular entrega do objeto em condições de ser aceito.

III -  Em caso de irregularidade não sanada pela  CONTRATADA, a  CPARM reduzirá a termo os fatos  
ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

IV - Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão 
suspensos  e  considerado  o  fornecimento  em  atraso,  sujeitando-a  à  aplicação  de  multa  sobre  o  valor 
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

Cláusula Quinta - DA GARANTIA 

A garantia do objeto licitado está prevista no Anexo I do Edital de licitação. Para cada lote, há a previsão da 
garantia do bem ofertado.

Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir  da  data  do  recebimento  definitivo  dos  bens  e  aceite  pela  Comissão  Permanente  de  Avaliação  e  
Recebimento de Materiais (CPARM), através do banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em 
sua proposta e na Nota Fiscal, se não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o art. 1º, do  
Decreto estadual n.º 40.427 de 21 de junho de 1999.

§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do bem o prazo de pagamento será interrompido e 
reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

§ 2º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado 
acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a  
variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice  
que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.

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

Cláusula Sétima - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com fornecimento do bem indicado na Cláusula Segunda deste contrato correrão à conta da  
dotação  orçamentária  prevista  no  PARO  2013,  definida  a  cada  demanda  de  aquisição,  quando  da 
descentralização de crédito pela Unidade Gestora.

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:
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I - Da CONTRATADA

a) entregar os bens, quando solicitados, no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na 
proposta e no Anexo I do instrumento convocatório, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

b) observar para o transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas ao transporte;

c) fornecer, juntamente com a entrega do bem, toda a sua documentação fiscal e técnica, se for o caso;

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

e) cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as condições de  
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;

h) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do  
valor inicial, atualizado, do contrato.

II - Da CONTRATANTE

a) comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 
desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de  
serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

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

c) fiscalizar a execução do contrato,  através de agente previamente designado, do que se dará ciência à  
CONTRATADA;

d) assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena execução do contrato;

e) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.

Cláusula Nona - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial deste Contrato, ensejará à aplicação das sanções previstas no artigo 38 do  
Decreto estadual nº. 45.902, de 2012, a saber:

9.1.1 –  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.

9.1.2 – MULTA

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

9.1.2.2 – 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;

9.2 -  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no 
artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do Decreto estadual nº 45.902/2012;

9.3  -  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 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 sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV, do artigo 38, do Decreto estadual nº  
45.902/2012.
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9.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 9.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos devidos pela 
Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

9.5  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de  
controle, pela Ordenador de Despesas do CMB.

9.6 – As sanções previstas nos itens 9.1.1, 9.2 e 9.3, deste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente à  
prevista no subitem 9.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para  
licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a 
contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo chefe da Seção de Apetrechos, ao qual  
competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no Edital, na proposta da 
CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na 
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por 
escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. 
Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros,  
será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas 
imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

§  2º  - O  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  bens  objeto  do  
fornecimento ora contratado,  caso os mesmos afastem-se das especificações do Edital,  seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA.

Cláusula Décima Primeira– DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá seu prazo de vigência até ____/_____/________, a partir de sua assinatura, sem 
prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quinta.

Parágrafo Primeiro - DA ALTERAÇÃO

O presente  Contrato,  durante  seu  período  de  vigência,  poderá  sofrer  alterações  contratuais,  bem como 
acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do § 1º do artigo 65, da Lei federal n.º 8.666/93.

Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação  
das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não caiba  
recurso hierárquico;

III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

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

Cláusula Décima Terceira - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos I a  
XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II,  
combinado com o artigo 78 da mesma Lei.
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Parágrafo  Único  - Na  hipótese  de  a  rescisão  ser  procedida  por  culpa  da  CONTRATADA,  fica  a 
CONTRATANTE autorizada  a  reter  os  créditos  a  que  tem direito,  até  o  limite  do  valor  dos  prejuízos 
comprovados.

Cláusula Décima Quarta- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar o bem objeto deste contrato.

Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma resumida, em 
obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei federal n.º 8.666/93.

Cláusula Décima Sexta- DO FORO

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

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que,  
depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele  
extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Belo Horizonte/MG, _____ de _________ de 2013.

CONTRATANTE
(Nome completo, CPF e RG)

CONTRATANTE
(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA 
(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA 
(Nome completo, CPF e RG)
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ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA A SER APRESENTADA ATUALIZADA AO PREÇO 
FINAL PELO VENCEDOR

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2013

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social

CNPJ
Inscrição Estadual
Endereço completo
Telefone/Fax
E-mail
Nome do Representante Legal
Identidade do Rep. Legal
CPF do Rep. Legal
LOTE 01 (modelo)
Material: 
Quantidade: 
MARCA_______, MODELO_________, 

Valor unitário do item
Valor  R$               (valor por extenso),   

            VALOR GLOBAL
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

        Valor  R$               (valor por extenso),   

Prazo de Validade da Proposta

Prazo de entrega do bem 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,  frete até o  
destino  e  quaisquer  outros  ônus  que  porventura  possam recair  sobre  a  execução do  objeto  da  presente  
licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Local e data.

________________________________________

Assinatura do Representante da Proponente
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