
 

 

 

  

SÉTIMA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR 

QUARTA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR 

SEÇÃO DE COMPRAS 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO DE COMPRA Nº. 1259975 18/2020 

 

1 Justificativa da Contratação 

Contratação de empresa destinada a realizar a manutenção das cortinas e 

persianas do Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) da 7ª RPM. 

2 Objeto 

O fornecedor deverá realizar a substituição de “lâminas verticais” danificadas ou 

ausentes, na cor, brilho e textura das “lâminas” já existentes, além de realizar a limpeza 

de todo o aparato das persianas, bem como a lubrificação dos trilhos, nas seguintes 

especificações: 

 

 

 

 

 

 

 



Sequencial Sala Serviço a ser realizado 

1 Consultório odontológico nº. 01 
Substituir e instalar 17 lâminas verticais lisas de pvc, cor 218, altura 1,86m, 

comprimento 9,0 cm, realizar a limpeza e lubrificação do trilho 

2 Consultório Odontológico nº. 02 
Substituir e instalar 01 lâmina vertical lisa de pvc, cor 218, altura 1,65m, 

comprimento 9,0 cm; realizar a limpeza e lubrificação do trilho 

3 
Sala administrativa de Odontologia 

Substituir e instalar 17 lâminas verticais lisas de pvc, cor 218, altura 1,86m,  

comprimento 9,0 cm; realizar a  limpeza e lubrificação do trilho 

 
4 Consultório Médico nº. 02 

Substituir e instalar 03 lâminas verticais lisas de pvc, cor 218, altura 1,16m,  

comprimento 9,0 cm; realizar a limpeza e lubrificação do trilho 

 

 

 

5 Consultório Médico nº. 03 
Realizar a limpeza das lâminas; lubrificação do trilho e consertar a corrente. 

6 Cozinha 
Realizar a limpeza e a lubrificação do trilho. 

7 Sala de Enfermagem 
Realizar a limpeza e a lubrificação do trilho 

8 
Consultório Médico nº. 01 

Realizar a limpeza; lubrificar os trilho; consertar a corrente e a corda da 

persiana 

9 
Consultório Médico nº. 02 

Realizar a limpeza; lubrificar os trilho; consertar a corrente e a corda da 

persiana 

10 
Recepção nº. 01 

Substituir e instalar 04 lâminas lisas verticais de pvc, cor 218, altura 1,86m,  

comprimento 9,0 cm; consertar a corrente; limpar e lubrificar o trilho 

 



 

 

 

11 Recepção nº. 02 

Substituir e instalar 05 lâminas verticais lisas de pvc, cor 218, altura, 1,86m,  

comprimento 9,0 cm; consertar a corrente da base e limpeza e lubrificar o 

trilho 

 

12 Administração 2 
Limpar e lubrificar o trilho e consertar a corrente 

 

13 Sala Esterilização: 

Limpar e lubrificar o trilho; substituir e inatalar 01 lâmina vertical lisa de pvc, 

cor 218,altura 1,16m,  comprimento 9,0 cm,; limpar, lubrificar e regular a corda 

 

14 Fabricação Fabricação de Persiana Horizontal de Aluminio 25mm; Cores: a definir; 

largura 2,77 x 1,57 altura 



3 Local e horário dos serviços 

A manutenção será realizada no NAIS da 7ª RPM, sito à Rua Mato Grosso, nº 1800, 

bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG. A prestação do serviço deverá ser realizada nas 

quartas-feiras, de 08h30min às 13h00min e nos demais dias úteis da semana de 

08h30min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min.  

4 Preço de Referência 

Foi realizada cotação de preços para contratação dos serviços, objeto da presente 

licitação. 

 

5 Prazo de Pagamento 

Será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a 

crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, 

Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 (trinta) dias após 

emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente conferida e atestada pela unidade 

responsável; sendo que o atraso na entrega dos documentos de cobrança implicará na 

prorrogação do vencimento proporcionalmente aos dias de atraso. 

 

6 Deveres da Contratada e da Contratante.  

6.1  Da Contratada 

 a) entregar os bens e/ou serviços, quando solicitados, no local determinado e de 

acordo com os prazos estabelecidos no presente Termo de Referência e demais normas 

em vigor; 

 b) observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas 

relativas a embalagens, volumes, etc.; 

 c) fornecer, quando da entrega dos bens e/ou serviços, toda a sua documentação 

fiscal e técnica; 

 d) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos bens e/ou 

serviços a si adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no 

local de destino; 

 e) cumprir as obrigações assumidas, mantendo todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

 f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo representante 

da Administração Pública.  



 g) arcar com eventuais prejuízos causados ao NAIS/7ª RPM e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, 

contratados ou prepostos.; 

 h) aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial, atualizado, da Nota de Empenho; 

 i) responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as 

normas estatuídas pela legislação trabalhista, social, previdenciária e de segurança do 

trabalho, tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, 

responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da 

eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que 

ocorridos nas dependências do NAIS/7ª RPM. Caso este seja chamado a juízo e 

condenado pela eventual inobservância das normas em referência, o FORNECEDOR 

obriga-se a ressarci-lo do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá 

despesas processuais e honorários de advogado arbitrados na referida condenação; 

 j) fornecer a garantia pela execução do serviço nos termos da legislação vigente. 

 k) encaminhar as notas fiscais para o e-mail: 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br em 

até cinco dias úteis, a contar da data de finalização do serviço. 

l) realizar a manutenção em até cinco dias úteis após a emissão da nota de 

empenho. 

 

6.2  Da Contratante 

 a) comunicar ao FORNECEDOR, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada no material e/ou serviço, 

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 os procedimentos pós-licitatórios, através de agente previamente 

designado, do que se dará ciência ao FORNECEDOR; 

 d) assegurar ao pessoal do FORNECEDOR livre acesso às instalações para a 

plena execução das obrigações assumidas; 

 e) efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste Termo de Referência. 

 

7 Procedimentos para Fiscalização e Gerenciamento do Contrato 

7.1  A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo Almoxarife da 7ª 

mailto:7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br


RPM, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o 

previsto na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. A fiscalização caberá à 

agende do NAIS da 7ª RPM. 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. 

 

8 Sanções Cabíveis/ Observações: 

Conforme a conduta do Licitante ou Contratado, poderão ser cominadas as Sanções 

Administrativas Cabíveis previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, a Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de junho de 2002; Lei Estadual nº 14.167 de 10 de janeiro de 

2002; Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001; e nos Decretos Estaduais nº 

44.786, de 18 de abril de 2008; e nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

 

9 Das condições de participação 

9.1 Poderão participar do presente certame pessoas jurídicas legalmente autorizadas a 

atuarem no ramo pertinente ao objeto deste processo de compras e que atendam a todas 

as exigências contidas neste termo de referência e em contrato. 

9.2 Exige-se ao fornecedor que esteja com toda a documentação em conformidade 

com o previsto na legislação vigente. 

9.3 NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que: 

9.3.1 Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação; 

9.3.2 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

9.3.3 Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de 

contratar com a Administração; 

9.3.4 Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais; 



9.3.5  Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal; 

9.3.6  Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores 

membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios o que nelas exerçam 

funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da 

República; 

9.3.7  Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal 

n° 8.666/93; 

9.3.8  As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de 

mais de um consórcio ou de forma isolada. 

9.3.9 É vedada a subcontratação total ou parcial neste processo de compras.  

9.4  A participação na presente licitação é limitada a licitantes enquadrados como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme o disposto no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, no art. 17 da Lei Estadual 20.826/2013, no art. 6° do Decreto 

44.630/2007 e o art. 3° da Resolução SEPLAG N° 58/2007. 

 

10 Dotação orçamentária 

10 A despesa correrá por conta de dotação orçamentária abaixo especificada: 

 

 

 

Divinópolis, 25 de maio de 2020. 
 

 

AÉDEL NAGIB ASSAF, TENENTE CORONEL PM 

CHEFE DO NAIS – SÉTIMA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR 

 

1250041 2023 33 90 49 2 0 39 21 


