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PREGÃO ELETRÔNICO 024/2021 – TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

FORNECIMENTO DE BENS COM ENTREGA ÚNICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 1261556 000024/2021

PROCESSO SEI Nº. 1250.01.0006436/2021-96

MODO DE DISPUTA - ABERTO E FECHADO

LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO AMPLA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FANFARRAS DE 39 UNIDADES DOS
COLÉGIOS TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS (CTPM/MG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa re�rou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail, aos        /         /2021

 (Assinatura)

OBS.:  ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS  pelo
e-mail: ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

O COLÉGIO TIRADENTES  DA POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS GERAIS  NÃO SE  RESPONSABILIZA  POR COMUNICAÇÕES  À
EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR  INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.

AVISO

O PRESENTE CERTAME TERÁ A PARTICIPAÇÃO AMPLA DE FORNECEDORES, POR SE TRATAR DE VALORES ESTIMADOS
SUPERIORES A R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).
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1. DO PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, representada pelo COLÉGIO TIRADENTES DA
POLÍCIA  MILITAR  -  UNIDADE  ARGENTINO  MADEIRA  (CTPM),  realizará  a  licitação  na  modalidade  Pregão  Eletrônico  nº
02/2021, em sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, para AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS FANFARRAS DE 39 UNIDADES DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DE MINAS
GERAIS (CTPM/MG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS,
nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do
Decreto 48.012, de 22/07/2020 Decreto que trouxe nova redação para alguns disposi�vos da Decreto nº 44.786/2008
(ar�gos 1º, 11, 14, 15 e a ementa), e, ainda revogou o seu art. 2º, os incisos VI, VII, VIII, XII, XVI, XVII e XIX do art. 4º, a
alínea “b”, do inciso II e o § 6º do art. 7º, o art. 8º, a alínea “c” do inciso II do art. 10, os arts. 13, 24, 25 e 26 e Anexo. Este
pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18
de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº
47.437, 26 de junho de 2018, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, pela Resolução
SEPLAG nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014 e nº 93, de 28 novembro de 2018 pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º
3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de
6  de  julho  2016,  aplicando-se  subsidiariamente,  a  Lei  Federal  n°  8.666,  de  21  de  Junho  de  1993,  e  as  condições
estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele cons�tuem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.
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1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro: Capitão PM Ivanir Caetano Monteiro, nº 084.918-2, tendo como
pregoeiro  Suplente,  o  1º  Sargento  PM José  Antonio  de  Magalhaes,  nº  087.304-2,  Equipe de  Apoio,  cons�tuída  pelos
seguintes servidores: 2º Tenente PM Luiz Fernando Vianna da Piedade, nº 095.824-9, 2º PM Tenente Dagoberto Barbosa
Gomes, nº 110.161-7, Cb PM Reginaldo Demercilio Rosa da Silva, nº 141579-3, Funcionario Civil Igor Leon, designados pela
Comandante e Ordenadora de Despesas do Colégio Tiradentes - Unidade Argen�no Madeira (CTPM), conforme publicação
no Bole�m Interno nº 30, de 13, novembrode 2021.

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no item anterior, atuará como seu
subs�tuto o pregoeiro 1º Sargento PM José Antonio de Magalhaes, nº 087.304-2.

1.2. A sessão de pregão será realizada no sí�o eletrônico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais:
www.compras.mg.gov.b e terá início no dia 08 de novembrode 2021 às 09:00 (nove horas).

1.2.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o
horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação rela�va ao certame.

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

2. DO OBJETO.

2.1. A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  AQUISIÇÃO  DE  INSTRUMENTOS  MUSICAIS  PARA  ATENDER  AS
DEMANDAS DAS FANFARRAS DE 39 UNIDADES DO COLÉGIO TIRADENTE DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras e as especificações
técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este úl�mo.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações referentes a este processo licitatório deverão
ser  enviados  ao  Pregoeiro,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada  para  abertura  da  sessão  pública,
exclusivamente por meio eletrônico, no site h�p://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão realizados,  em caso de indisponibilidade
técnica  ou  material  do  sistema  oficial  do  Estado  de  Minas  Gerais,  alterna�vamente,  via  e-mail  ctpm-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, observado o prazo previsto no item 3.1.

3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de impugnação informar ao órgão/en�dade
gestor(a) a indisponibilidade do sistema.

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito por qualquer pessoa no Portal de
Compras na página do pregão, em campo próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os interessados deverão se iden�ficar (CNPJ,
Razão  Social  e  nome  do  representante  que  pediu  esclarecimentos,  se  pessoa  jurídica  e  CPF  para  pessoa  �sica)  e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações per�nentes as solicitações.

3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais alteradas, ficando o pedido registrado com
número de entrada, �po (esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.

3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação também será disponibilizada via
sistema. O solicitante receberá um e-mail de no�ficação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.

3.3. O  pregoeiro  responderá  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  contados  da  data  de  recebimento,  e  poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo pregoeiro,
nos autos do processo de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem
parte, vinculando a Administração e os licitantes.
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3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não afetar
a formulação das propostas.

3.8. As  denúncias,  pe�ções  e  impugnações  anônimas  ou  não  fundamentadas  não  serão  analisadas  e  serão
arquivadas pela autoridade competente.

3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item, acarreta a decadência do direito de
discu�r, na esfera administra�va, as regras do certame.

3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e
consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão par�cipar da presente processo de licitação todos quantos militem no ramo per�nente ao objeto
desta licitação, desde que previamente credenciados perante o sistema COMPRAS MG.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, �sica ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

4.3. Para fins do disposto neste edital,  o enquadramento dos beneficiários indicados no caput do art.  3º do
Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se dará da seguinte forma:

4.3.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

4.3.2. Microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123,
de 14 de dezembro de 2006;

4.4. Os beneficiários enquadrados no item 4.3 deste edital deverão declarar, segundo sugestão do Anexo III -
Modelos de Declarações e item 9.7.1.2 deste edital, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando
aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no arts. 42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, nos termos do parágrafo único do art. 13 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

4.5. Não poderão par�cipar da presente licitação as empresas que:

4.5.1. Se  encontrem  sob  falência,  concordata,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  concurso  de   credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;

4.5.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.5.3. Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública Estadual;

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

4.5.5. Não atendam ao es�pulado no item 4.1.

4.5.6. Es�verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais, sancionadas com fundamento no
art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

4.5.7. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos poderes legisla�vos da
União, Estados ou Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Cons�tuição da República;

4.5.8. Es�verem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.6. A  par�cipação  neste  certame  implica  aceitação  de  todas  as  condições  estabelecidas  neste  instrumento
convocatório.

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

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

4.9. A observância das vedações para não par�cipação é de inteira responsabilidade do licitante que se sujeitará
às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.

5. DO CREDENCIAMENTO
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5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se, nos termos do Decreto Estadual nº
47.524,  de  6  de  novembro  de  2018  e  Resolução  SEPLAG  nº  93,  de  28  de  novembro  de  2018,  por  meio  do  site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da
sessão do Pregão.

5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar,  no mínimo, um representante para atuar em seu nome no sistema,
sendo que o representante receberá uma senha eletrônica de acesso.

5.2. O  fornecimento  da  senha  é  de  caráter  pessoal  e  intransferível,  sendo  de  inteira  responsabilidade  do
fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.2.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do
fornecedor implicará responsabilidade pelos atos pra�cados e a presunção de capacidade técnica para a realização das
transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.3. Informações complementares a respeito do cadastramento serão ob�das no site www.compras.mg.gov.br ou
pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via email: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de
atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

5.4. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que desejar obter os bene�cios previstos
no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.
47.437,  de  2018  e  pela  Resolução  Conjunta  SEPLAG/SEF/JUCEMG  nº  9.576,  de  6  de  julho  de  2016  de  2016  deverá
comprovar  a  condição de beneficiário  no momento do seu credenciamento ou quando da atualização de seus dados
cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao cadastramento da
proposta comercial.

5.4.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário até o momento do registro de proposta, o
fornecedor não fará jus aos bene�cios listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site www.compras.mg.gov.br até a data e horários
marcados para abertura da sessão, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio
do Portal de Compras - MG de que tem pleno conhecimento das exigências de habilitação e demais condições da proposta
comercial previstas no Edital e seus anexos.

6.2. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste edital  e de seus anexos,
podendo subs�tuí-la ou re�rá-la até a abertura da sessão.

6.3. O  licitante  arcará  integralmente  com  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  sua  proposta,
independentemente do resultado do procedimento licitatório.

6.4. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento das exigências previstas neste
edital.

6.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo subs�tuí-la ou re�rá-la até a abertura da sessão.

6.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote, sendo vedada imposição de
condições  ou  opções,  somente  admi�das  propostas  que  ofertem  apenas  um  preço,  bem  como  apresentem  marca  e
modelo.

6.6.1. O preço global  proposto deverá atender à totalidade da quan�dade exigida por lote,  não sendo aceitas
aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

6.6.2. Na proposta de cada fornecedor par�cipante, deverão ser informados elementos mínimos para iden�ficação
do produto ofertado, no tocante a marca e o modelo, em campo próprio do Sistema.

6.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas,
taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.

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

6.9. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos do ICMS, conforme dispõe o
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Decreto Estadual n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002, deverão informar na proposta os valores com e sem ICMS.

6.9.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo sistema eletrônico, as informações
rela�vas ao produto e ao preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22
de julho de 2003 alterada pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.

6.9.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos preços, a adjudicação e a homologação
serão realizados a par�r dos preços dos quais foram deduzidos os valores rela�vos ao ICMS.

6.9.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme as disposições
con�das nos subitens 6.9.1 e 6.9.2. 

6.9.4. O disposto nos subitens 6.9.1 e 6.9.2 não se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo regime do
Simples Nacional.

6.9.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 6.9.3 deverão anexar às 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: h�p://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

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

7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

7.1. No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico
com a análise das propostas comerciais.

7.1.1. As  propostas  comerciais  serão  analisadas,  preservado  o  sigilo  do  licitante,  quanto  ao  atendimento  das
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que
es�verem em desacordo ou contenham vícios insanáveis.

7.1.2. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo
do fornecedor, bem como não exime a Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações
con�das neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço
para cada item.

7.1.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

7.2. DOS LANCES:

7.2.1. pregoeiro divulgará por meio do Portal de Compras - MG, o resultado da análise de propostas e convidará os
licitantes a apresentarem lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e suas
as regras de aceitação.

7.2.2. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor lance
apresentado pelos licitantes, bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a iden�ficação
do fornecedor.

7.2.3. Durante  toda  a  sessão  de  lances,  o  sistema permi�rá  que  o  licitante  cubra  o  seu  próprio  lance  e  não
obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será considerado como lance vencedor do item apenas o de
menor valor.

7.2.4. Ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado após a fase de lances, o “chat” não poderá ser
u�lizado para oferta de lances, devendo o fornecedor apresentá-los no campo próprio segundo definido no sistema, sob
pena de sua desconsideração e caracterização de ato que perturba a sessão do procedimento licitatório.

7.2.5. Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedores diferentes. Neste caso,
a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento dos lances, segundo apurado pelo sistema do Portal
de Compras.

7.2.6. O proponente  não poderá  desis�r  de  lance  ofertado,  salvo  comprovação de  jus�fica�va  plausível  a  ser
analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances.

7.2.7. Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta comercial apresentada, para
efeito da classificação final.

7.2.8. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do pregão, o sistema eletrônico
permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará con�nuidade à sua
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atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.2.8.1. 1.2.8.1.Quando a desconexão persis�r  por tempo superior  a  10 (dez)  minutos,  a  sessão do pregão será
suspensa. A sessão terá reinício somente após comunicação expressa aos par�cipantes, com a iden�ficação da data e do
horário.

7.2.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emi�do pelo sistema eletrônico, após o quê transcorrerá período de tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automa�camente encerrada a recepção de lances.

7.2.10. Após o encerramento da sessão de lances, a oferta de lances estará vedada, não podendo ser u�lizado o
“chat” para tal finalidade, ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado, sendo que tal comportamento
poderá ser considerado perturbação da sessão do procedimento licitatório.

7.2.11. Cabe ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema eletrônico  durante  a  sessão  pública  do  pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emi�da
pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. DO JULGAMENTO

7.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, apurado de acordo com a Proposta Comercial
apresentada pela licitate, conforme Anexo II deste Edital.

7.3.2. Encerrada a etapa de lances, convocar-se-á o beneficiário do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018, detentor da melhor proposta 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.

7.3.2.1. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, quanto
ao objeto e valor, decidindo mo�vadamente a respeito.

7.3.2.2. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias do beneficiário obedecerá
ao procedimento previsto no item 7.3.9.

7.3.2.3. Se o beneficiário não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro
convocará os beneficiários remanescentes que es�verem na situação de empate prevista no subitem 7.3.2,  na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.3.2.4. Caso não haja beneficiário dentro da situação de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não
sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, será classificado provisoriamente em primeiro lugar o licitante
originalmente detentor da melhor oferta.

7.3.2.5. O disposto no item 7.3.2 somente se aplicará quando a melhor oferta válida não �ver sido apresentada por
um dos beneficiários do subitem 4.3.

7.3.3. Definida a ordem de classificação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto
e ao valor, decidindo mo�vadamente a respeito.

7.3.4. A proposta cujo preço unitário de item do item es�ver acima do custo unitário do item relacionado na
planilha  de  referência  da  Administração  (ou  do  item  individualmente  considerado,  superior  a  qualquer  dos  lances
apresentados), poderá ter seus valores adequados das seguintes formas:

7.3.4.1. Aplicação  de  desconto  percentual  linear  nos  preços  unitários  da  proposta  inicial,  calculado  a  par�r  da
diferença entre o valor global da proposta vencedora e o valor global da respec�va proposta inicial, dividida pelo valor
global inicial;

7.3.4.2. Readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante, respeitado como limite máximo o valor
global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;

7.3.5. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor
es�mado da contratação.

7.3.6. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu
preço seja compa�vel com o valor es�mado da contratação.

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

7.3.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
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complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar�go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.3.8.1. Caso  o  pregoeiro  entenda  que  o  preço  é  inexequível,  deverá  estabelecer  prazo  para  que  o  licitante
demonstre a exequibilidade de seu preço.

7.3.8.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec�vos encargos, ainda que
o  ato  convocatório  da  licitação  não  tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.3.8.2. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, conforme estabelece o inciso XVII do art. 12 do
Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008, serão admi�dos:

7.3.8.2.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante sujeita a exame pela Administração;

7.3.8.2.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes;

7.3.8.3. Verificada a inexequibilidade do preço,  o pregoeiro poderá convocar os licitantes detentores das ofertas
imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da documentação e da proposta comercial.

7.3.8.4. Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,  destacam-se  os  que  contenham  as
caracterís�cas do material ofertado, tais como marca, modelo, �po, fabricante e procedência, além de outras informações
per�nentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro
meio e  prazo indicados pelo  Pregoeiro,  sem prejuízo do seu ulterior  envio  pelo  sistema eletrônico,  sob pena de não
aceitação da proposta.

7.3.9. O pregoeiro via ‘chat’, deverá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço;

7.3.9.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.3.10. O sistema iden�ficará o licitante detentor da melhor oferta que deverá comprovar sua habilitação no prazo
máximo  de  30  minutos,  após  a  solicitação  do  pregoeiro,  mediante  encaminhamento  de  cópia  da  documentação  de
habilitação e da proposta comercial  atualizada com os valores ob�dos no pregão, por meio do e-mail  informado pelo
pregoeiro.

7.3.10.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.3.10.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

7.3.10.3. O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital  complementar,  por  meio  de
funcionalidade de diligência disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.3.10.4. O  licitante  detentor  da  melhor  oferta  deverá  encaminhar  a  documentação  de  habilitação  e  a  proposta
comercial atualizada com os valores e descontos negociados no pregão no prazo máximo de 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, para o
seguinte endereço Colégio Tiradentes da Policia Militar – Unidade Argen�no Madeira, seção de licitações - localizado na
Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG – CEP 31.010.230, no horário de 09h00min (nove
horas)  às  17h00min  (dezessete  horas),  em  envelopes  separados,  lacrados,  rubricados,  marcados  como  restritos  e
iden�ficados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e item).

7.3.10.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias,
serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

8.1. NÃO DE APLICA

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação  do  licitante  detentor  da  proposta
classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das  condições  de  par�cipação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
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9.1.1. Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  do  Ministério  da  Economia
h�ps://www3.comprasnet.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf.

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas –
CNEP, da Controladoria-Geral da União; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va e
Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Jus�ça; Lista de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União; por
meio do link de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (h�ps://cer�does-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP,
da  Controladoria-Geral  do  Estado  (h�ps://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor
/publico/index.zul ), nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº 13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. III do art. 52 do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

9.1.4. Cadastro Informa�vo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais -
CADIN,  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  (h�p://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN
/consultaSituacaoPublica.do), nos termos do art. 10, inc. I do Decreto Estadual nº 44.694, de 28 de dezembro de 2007.

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato
de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.

9.1.5.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
par�cipação.

9.1.5.2. No caso de inabilitação,  haverá nova verificação,  pelo sistema,  da eventual  ocorrência  do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

9.1.5.3. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do CAGEF,
nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.

9.2. A  consulta  no  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade  Administra�va  e
Inelegibilidade – CNIA também deverá ser realizada em nome dos sócios majoritários da empresa, por força do art. 12 da
Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de
improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (h�ps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

9.3. REGULARIDADE JURÍDICA:

9.3.1. Documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais constantes
no Anexo II - Proposta Comercial e das declarações constantes no Anexo - Modelos de Declarações.

9.3.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável (is) pela empresa para pra�car
atos junto à Administração Pública.

9.3.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

9.3.3. Ato  cons�tu�vo,  estatuto  ou  contrato  social  e  suas  alterações  posteriores  ou  instrumento  consolidado,
devidamente  registrado  na  Junta  Comercial,  em  se  tratando  de  sociedades  empresárias,  coopera�vas  ou  empresas
individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores;

9.3.4. Ato cons�tu�vo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade
não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

9.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

9.3.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a a�vidade
assim o exigir;

9.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

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

9.4.2. Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou  Municipal,  rela�vo  à  sede  do  licitante,
per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto do certame;
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9.4.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda
Estadual de MG;

9.4.3.1. A  prova  de  regularidade  fiscal  e  seguridade  social  perante  a  Fazenda  Nacional  será  efetuada  mediante
apresentação de cer�dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-
Geral  da  Fazenda Nacional  –  PGFN,  referente  a  todos os  tributos  federais  e  à  Dívida A�va da União –  DAU por  elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

9.4.3.2. Se  o  fornecedor  não  es�ver  inscrito  no  cadastro  de  contribuintes  do  Estado  de  Minas  Gerais  deverá
comprovar  a  inexistência  de  débitos  rela�vos  a  tributos  estaduais  em Minas  Gerais  por  meio  de  Cer�dão de  Débito
Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

9.4.4. Cer�ficado de Regularidade rela�va à seguridade social e perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço
– FGTS.

9.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
cer�dão nega�va, ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1943;

9.4.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a apresentação das
competentes cer�dões nega�vas de débitos, ou posi�vas com efeitos de nega�vas.

9.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei.

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.5.1. Cer�dão  nega�va  de  falência  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica,  ou  de  execução
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa �sica, emi�da nos úl�mos 06 (seis) meses;

9.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.6.1. Comprovação de ap�dão para efetuar o fornecimento compa�vel com as caracterís�cas e quan�dades do
objeto da licitação, estabelecidas no Anexo  - Termo de Referência, por meio da apresentação de atestados de desempenho
anterior,  fornecidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  comprobatório  da  capacidade  técnica  para
atendimento ao objeto da presente licitação, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

9.6.1.1. Lote Unico: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para fornecimento dos itens
ofertados, atendendo ao quan�ta�vo mínimo de [Inserir percentual]% ([Inserir percentual por extenso] por cento) das
quan�dades apresentadas no Anexo  - Termo de Referência;

9.6.2. Os atestados deverão conter:

9.6.2.1. Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone).

9.6.2.2. Local e data de emissão.

9.6.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.

9.6.2.4. Período da execução da a�vidade.

9.6.3. Para atendimento do quan�ta�vo indicado nos subitens do item 9.6.1, é admi�do o somatório de atestados,
desde que compa�veis com as caracterís�cas do objeto da licitação.

9.6.3.1. O  licitante  deve  disponibilizar,  quando  solicitado  pelo  pregoeiro,  todas  as  informações  necessárias  à
comprovação da legi�midade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que
deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as a�vidades.

9.7. DECLARAÇÕES:

9.7.1. Serão exigidas as declarações conforme o modelo do ANEXO III, para os itens 9.7.1.1 e 9.7.1.2 que seguem
anexas a este edital.

9.7.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Cons�tuição Federal, conforme inciso V do
art.  27  da Lei  Federal  nº  8.666,  de 21 de junho de 1993,  declaração de que o  licitante  não possui,  em seu quadro,
trabalhadores  menores  de  18  anos  realizando trabalho noturno,  perigoso ou insalubre,  e  que em nenhuma hipótese
emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo anexo a
este Edital.
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9.7.1.2. Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018,
quanto aos beneficiários enquadrados no item 4.3, declaração, segundo item 4.4, de que cumprem os requisitos legais para
a qualificação como tal,  estando apto a  usufruir  do tratamento favorecido estabelecido nos art.  42 ao art.  49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.7.1.3. Declaração de que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação, no presente processo licitatório.

9.7.1.4. Declaração de que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do ar�go 1º e no inciso III do ar�go 5º da Cons�tuição Federal.

9.8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.8.1. O licitante que possuir  o  Cer�ficado de Registro Cadastral  (CRC)  emi�do pela  Unidade Cadastradora da
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  SEPLAG  poderá  apresentá-lo  como  subs�tuto  de  documento  dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante
no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser u�lizado, devendo ser apresentado documento novo com a
validade em vigor.

9.8.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade vencido, será assegurado ao fornecedor o
direito de encaminhar o documento via e-mail, no prazo máximo informado no item 7.3.9.

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

9.8.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via e-mail, no formato PDF, no momento
da análise dos documentos de habilitação.

9.8.2.1. Para  fins  de  habilitação,  a  verificação  pelo  órgão  promotor  do  certame  nos  sí�os  oficiais  de  órgãos  e
en�dades emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

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

9.8.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter,  de forma clara e visível,  o nome
empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

9.8.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,  todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;

9.8.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial;

9.8.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente
são emi�dos em nome da matriz;

9.8.3.4. Em  qualquer  dos  casos,  atestados  de  capacidade  técnica  ou  de  responsabilidade  técnica  podem  ser
apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.8.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante vencedor,
sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis.

9.8.5. Aos beneficiários listados no item 4.3 será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
período,  a  critério  da  administração,  para  regularização da  documentação fiscal  e/ou trabalhista,  contado a  par�r  da
divulgação da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do §
2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

9.8.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a inabilitação do licitante vencedor.

9.8.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário regularizar sua documentação fiscal e/ou
trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os
presentes ficam, desde logo, in�mados 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.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado  o  vencedor  ou  fracassado  o  lote,  o  par�cipante  do  certame terá  até  10  (dez)  minutos  para
manifestar, imediata e mo�vadamente, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de
recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para apresentação das razões de
recurso,  ficando  os  demais  par�cipantes,  desde  logo  in�mados,  sem  necessidade  de  publicação,  a  apresentarem
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contrarrazões em igual número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.

10.2. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da intenção do licitante
durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes,
serão realizados por meio do sistema eletrônico, em formulários próprios, nos termos do art. 13, XLI, do Decreto Estadual
nº 44.786, de 18 de abril de 2008, e, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do Estado de Minas
Gerais.

10.2.1. Alterna�vamente, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema eletrônico, os procedimentos
para  interposição  de  recurso  indicados  no  item  10.2,  poderão  ser  realizados  através  do  e-mail:  ctpm-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, observados os prazos previstos no item 10.1.

10.3. A apresentação de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou
material da via eletrônica, devidamente iden�ficados, rela�vos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será
efetuada mediante documento protocolizado junto ao Colégio Tiradentes da Policia Militar – Unidade Argen�no Madeira,
seção de licitações - localizado na Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG – CEP 31.010.230, no
horário de 09h00min (nove horas) às 17h00min (dezessete horas), em envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados
como restritos  e  iden�ficados  com  os  dados  da  empresa  licitante  e  do  processo  licitatório  (nº.  do  processo  e  lote),
observados os prazos previstos no item 9.1.

10.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos no item 9.1 do edital, além de
que, a falta de manifestação imediata e mo�vada do fornecedor, importará decadência do direito de recurso.

10.4.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá não conhecer do recurso caso verifique
ausentes quaisquer pressupostos processuais, como sucumbência, tempes�vidade, legi�midade, interesse e mo�vação,
vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.

10.5. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis,  contados do encerramento do prazo para
apresentação  de  contrarrazão,  sendo  que  o  seu  acolhimento  invalidará  tão  somente  os  atos  insusce�veis  de
aproveitamento.

10.6. Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao pregoeiro, que poderá:

10.6.1. Mo�vadamente, reconsiderar a decisão;

10.6.2. Mo�vadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade competente, conforme art. 8°
do Decreto nº 44.786, de 2008.

10.6.3. Inadmi�r  o  recurso  exclusivamente  por  falta  de  pressupostos  processuais  recursais  de  existência  ou  de
validade e de desenvolvimento, observado item 9.4.1.

10.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

10.8. A decisão do recurso será divulgada no sí�o eletrônico www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos
do referido pregão, bem como comunicada via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram contrarrazões.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. O Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará o licitante vencedor e o
sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes, disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.

11.2. O  Pregoeiro  adjudicará  o  objeto  da  licitação  ao  licitante  vencedor,  quando inexis�r  recurso  ou  quando
reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

11.3. Decididos os recursos,  porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pela
autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado
para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo  - Contrato, de
acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

12.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a Administração, serão assinados de maneira
eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.

12.1.1.1. Para  a  assinatura  eletrônica,  caso ainda não possua cadastro,  o(s)  licitante(s)  interessado(s)  deverá  (ão)
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acessar  o  Sistema  Eletrônico  de  Informações  do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  SEI/MG,  por  meio  do  link
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".

12.1.1.2. Dúvidas  com  relação  ao  cadastro  no  SEI  podem  ser  encaminhadas  para  o  e-mail
atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

12.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico,  conforme Decreto nº 47.222,  de 26 de julho de 2017,  e  demais  normas
aplicáveis,  admi�ndo  como  válida  a  assinatura  eletrônica  na  modalidade  cadastrada  (login/senha),  tendo  como
consequência  a  responsabilidade pelo  uso indevido das  ações  efetuadas  e  das  informações  prestadas,  as  quais  serão
passíveis de apuração civil, penal e administra�va.

12.1.2. O Adjudicatário  deverá  comprovar  a  manutenção das  condições  de  habilitação  para  firmar  o  termo de
contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente.

12.1.3. Caso o Adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou
re�rar o instrumento equivalente ou recuse-se a assiná-lo,  serão convocados os licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificação.

12.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante deverá firmar o termo de contrato,
aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações legais,
conforme disposto no art. 18, §2º do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008.

12.2. O representante legal do licitante que �ver apresentado a proposta vencedora deverá firmar o termo de
contrato,  aceitar  ou  re�rar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  úteis  a  contar  do
recebimento da comunicação, que se dará através de carta postal ou e-mail.

12.3. Qualquer  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  para  firmar  o  termo  de  contrato,  aceitar  ou  re�rar  o
instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo
para tal e devidamente fundamentada.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

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

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio
de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor
indicar,  no  prazo  de  30  (dias)  dias  corridos  da  data  do  recebimento  defini�vo,  com  base  nos  documentos  fiscais
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

14.1.1. Para efeito de pagamento,  a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE,  após a execução do objeto,  a
respec�va nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir,
bem como, demais documentos necessários para a efe�va comprovação da execução do objeto, se houver.

14.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto
e deverá realizar a verificação da validade da assinatura digital e a auten�cidade do arquivo digital da NF-e (o des�natário
tem à disposição o aplica�vo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de
Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

14.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

14.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento
passará a correr a par�r da data da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.

14.1.5. Ocorrendo  atraso  de  pagamento  por  culpa  exclusiva  da  Administração,  o  valor  devido  será  atualizado
financeiramente, entre as datas do vencimento e do efe�vo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC.

14.2. A CONTRATADA deve garan�r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

14.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA não impedem o pagamento, se o
objeto  �ver  sido  executado  e  atestado.  Tal  hipótese  ensejará,  entretanto,  a  adoção  das  providências  tendentes  ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.

14.4. Informações  complementares  e  orientações  operacionais  a  respeito  do  faturamento  eletrônico  serão
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fornecidas  pela  Central  de  Atendimento  aos  Fornecedores  por  meio  do  e-mail:
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br.

14.5. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo relacionadas
e nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e
nos exercícios futuros.

UO FUN SUBF PRG
ID 
P/A

C/A

Natureza de
despesa

ITEM IPG F IPU

C GD M ED

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 19 0 23 1

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.1.1. Advertência por escrito;

15.1.2. Multa de até:

15.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto   não executado;

15.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no
caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des nado,
ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;

15.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações
contratuais ou norma da legislação per�nente.

15.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Publica,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.1.4. Impedimento de licitar  e  contratar  com a Administração Pública  Estadual,  nos termos do art.  7º  da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

15.2. A sanção de  multa  poderá  ser  aplicada cumula�vamente  às  demais  sanções  previstas  nos  itens  15.1.1;
15.1.3; 15.1.4; 15.1.5.

15.3. A  multa  será  descontada da  garan�a  do  contrato,  quando houver,  e/ou de  pagamentos  eventualmente
devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.

15.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administra�vo  incidental
apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro
de 2002.

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator,  o  caráter  educa�vo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,  observado  o  princípio  da
proporcionalidade.             

15.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência  de casos fortuitos,  força maior  ou razões de
interesse público, devidamente comprovados.

15.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar
integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administra�vo sancionatório.
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15.7. As sanções relacionadas nos itens 15.1.3; 15.1.4 e 15.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

15.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

15.8.1. Retardarem a execução do objeto;

15.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

15.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após
o encerramento da fase de lances;

15.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

15.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,
para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual  instauração  de  inves�gação  preliminar  ou  Processo  Administra�vo  de
Responsabilização – PAR.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A prestação dos serviços/entrega dos materiais, objetos deste Edital, ocorrerão em conformidade com as
necessidades previstas no Anexo I deste Edital, após a CONTRATADA receber a solicitação através da Nota de Empenho
emi�da pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTPM. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

16.1.1. Provisoriamente, mediante Termo Circunstanciado, assinado por 2 (dois) servidores efe�vos da PMMG, para
posterior verificação da prestação do serviço/entrega do material,  em conformidade com a especificação constante do
Anexo I, do presente Edital;       

16.1.2. Defini�vamente, pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços (CPARM)
do CTPM, mediante Termo Circunstanciado, assinado pela Comissão, atestando a qualidade do serviço prestado/material
entregue, em conformidade com o que se exigiu no objeto.

16.2. O objeto desta licitação será considerado efe�vamente recebido e aceito somente após haver sido vistoriado
pela CPARM/CTPM e constatadas as coincidências com as reais caracterís�cas pré-fixadas.

16.3. O recebimento provisório não se traduz por aceitação; esta somente será efe�vada após ter sido o produto
avaliado e julgado em condições de ser aceito.

16.4. As  rejeições  dos  itens  objeto(s)  desta  licitação  que  porventura  ocorram  quando  do  recebimento,  não
jus�ficam a alteração dos prazos e condições fixados neste edital.

16.5. Verificando-se a rejeição de quaisquer dos objetos desta licitação pela CPARM/CTPM, o fornecedor será
no�ficado  para  sanar  as  irregularidades,  dentro  do  prazo  a  ser  estabelecido,  de  forma  que  sa�sfaça  as  exigências
preestabelecidas no edital, sem ônus para o CTPM e sem prejuízo das sanções previstas no Decreto Estadual nº 45.902/12.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após 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    consecu�vos; e só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

17.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento, promover diligência
des�nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos
competentes a elaboração de pareceres técnicos des�nados a fundamentar as decisões.

17.4. É vedado ao licitante re�rar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

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

17.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar o serviço/aquisição objeto deste pregão.
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17.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,  decorrentes de fatos
supervenientes devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de o�cio ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

17.7.1. 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 des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

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

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

17.10. Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br. Na aba: Pregão > Consulta
a pregões; informando o nº do processo, o ano e a Unidade de compra (1252157).

17.11. Os licitantes deverão, antes de formular sua proposta, inteirar-se convenientemente das condições deste
edital,  bem como fazer uma análise das especificações e preços de mercado, para que na hora do certame, não haja
divergências entre produtos ofertados, preços errôneos e especificações equivocadas.

Belo Horizonte, 29 de julho de 2021.

Ivana Ferreira Quintão, Ten-Cel PM

Ordenadora De Despesas

Colégio Tiradentes da Polícia Militar Belo Horizonte

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO SOLICITANTE
NÚMERO DA UNIDADE

DE COMPRAS

26/07/2021 PMMG/CTPM/DEEAS 1261556

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA OU DIRETORIA

Nome: Cláudio da Silva Machado, Cap PM

E-mail: ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato: (31) 3307 - 0611

MONITORIA/CTPM/DEEAS

1. OBJETO:

O presente Termo de Referência  é  parte  integrante do presente Edital  de Licitação e  tem por  obje�vo apresentar  as
especificações, quan�dades e condições para a aquisição de instrumentos musicais para atender as demandas das fanfarras
de 39 unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, sob a forma de entrega integral, conforme o
quadro abaixo e as demais disposições a seguir estabelecidas:
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Lote Por Item

Lote Item Instrumento Categoria
Item de
Despesa

Código do
Item do
Material
no Siad

Unidade de
Aquisição

Quant.
Descrição do Item

Catmas

Lote 1 BUMBO
Percussão

30 x 22
5219 1765060 UNIDADE 168

BUMBO - MATERIA-
PRIMA: ACO INOX
430 BRILHANTE;
PELE: 02 PELES
LEITOSA DE 250

MICRONS; 30X22"
ACABAMENTO:
ACO INOX 430
BRILHANTE E

PORCAS
CROMADAS; ARCO:

ACO INOX;
TALABARTE EM X 4

GANCHOS: 2
BAQUETAS BUMBO

PELÚCIA:

Lote 2 TAROL
Percussão

10cm x
14"

5219 1765051 UNIDADE 162

TAROL - MATERIA-
PRIMA: ACO INOX;
MEDIDA: 10 CM X

14";
ACABAMENTO:
ACO INOX 430

BRILHANTE; PAR DE
BAQUETAS:

TALABARTE 2
GANCHOS

Lote 3
CAIXA DE
GUERRA

Percussão
15cm x

14"
5219 1765043 UNIDADE 162

CAIXA DE GUERRA -
MATERIA-PRIMA:

ACO INOX;
MEDIDAS: 15 CM X

14"; 1 PAR DE
BAQUETAS:

TALABARTE 2
GANCHOS

Lote 4 SURDO
Percussão

30 x 14
5219 1765035 UNIDADE 168

SURDO - MODELO:
MOR; MATERIA-

PRIMA: ACO INOX
430 BRILHANTE;

DIMENSOES: 40 CM
X 14";

ACABAMENTO:
ARO DE ACO INOX
430 BRILHANTE; 1

BAQUETA PELÚCIA:
1 TALABARTE 2

GANCHOS
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Lote 5 PRATO
Percussão

14 pol
5219 809136 UNIDADE/PAR 75

PRATOS
(PERCUSSAO) -

DIMENSOES: 14";
ACABAMENTO:

NIQUELADO;
APRESENTACAO:

PAR; A2 FANFARRA
COM TIRAS DE
MÃO, LATÃO.

Lote 6 LIRA
Percussão
juvenil 25

teclas
5219 1323520 UNIDADE/PAR 156

LIRA -
IDENTIFICACAO:

PERCUSSAO;
MATERIA-PRIMA:

ALUMINIO; TECLAS:
15 NATURAIS E 10

SUSTENIDO;
AFINACAO:

CROMATICA;
ACESSORIOS: UM
PAR DE BAQUETAS

DE MADEIRA;

Lote 7 ESCALETA
Sopro 37

teclas
5219 1541153 UNIDADE 144

ESCALETA -
MATERIA-PRIMA:

PLASTICO;
AFINACAO:

AFINACAO EM FA A
FA; NUMERO DE

TECLAS: 37;

Lote 8 TROMPETE
Sopro Sib
laqueado

5219 1463012 UNIDADE 12

TROMPETE -
AFINACAO: BB (SI

BEMOL);
CAMPANA:
DIAMETRO

124MM; CALIBRE:
DIAMETRO
11,65MM;

MATERIA-PRIMA:
METAL;

ACABAMENTO:
DUPLO LAQUEADO;
ACESSORIOS: OLEO

LUBRIFICANTE,
LUVA, FLANELA E
CASE TERMICO

Lote 9 TROMPA

Sopro
dupla

afinação
SiB e Fá

5219 1462997 UNIDADE 9

TROMPA -
MATERIA-PRIMA:

METAL; MECANICA:
ROTORES 4
VALVULAS

ROTATIVAS;
AFINACAO: FA/ SIB

(DUPLA);
ACABAMENTO:
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LAQUEADO;
ACESSORIOS:

ESTOJO;

Lote 10 TROMBONE
Sopro Sib
laqueado

5219 1462989 UNIDADE 12

TROMBONE - TIPO:
DE VARA;

AFINACAO: SI
BEMOL; CAMPANA:

DIAMETRO
203MM; CALIBRE:

DIAMETRO
12,7MM; MATERIA-

PRIMA: METAL;
ACABAMENTO:

LAQUEADO;

Lote 11 BOMBARDINO
Sopro  3
pisto Sib

5219 809101 UNIDADE 6

BOMBARDINO -
MATERIA-PRIMA:

METAL;
ACABAMENTO:

LAQUEADO;
CAMPANA: 280
MM; CALIBRE:

14,50 MM;
AFINACAO: SI

BEMOL;

Lote 12
TUBA

BOMBARDÃO
Sopro 4
pisto Sib

5219 1462865 UNIDADE 6

BOMBARDAO TUBA
3/4 - MATERIA-
PRIMA: METAL;
AFINACAO: SIB;

CAMPANA:
DIAMETRO 366

MM A 408 (143/8"
A 16"); CALIBRE:

INTERNO DE
16.85MM (0.661");

ACABAMENTO:
PROCESSO

ELETROSTATICO NA
COLORACAO

LAQUEADO CLARO;
ACESSORIOS:

ESTOJO EM FIBRA
OU MATERIAL DE

IGUAL
RESISTENCIA;

Lote 13
SAX

BARITONO

Sopro
Afinação

Mib
5219 1462920 UNIDADE 6

SAXOFONE -
MODELO:

BARITONO;
AFINACAO: MIB;
MATERIA-PRIMA:

LATAO;
ACABAMENTO:

LAQUEADA; LINHA:
PROFISSIONAL;
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NUMERO DE
CHAVES: 23

CHAVES;
ACESSORIOS:

ESTOJO;

Lote 14 SAX TENOR
Sopro

Afinação
Bb

5219 1462954 UNIDADE 6

SAXOFONE -
TIMBRE: TENOR;
AFINACAO: SIB;

MATERIA-PRIMA:
METAL;

ACABAMENTO:
BANHO DUPLO

DOURADO; LINHA:
PROFISSIONAL;

NUMERO DE
CHAVES: 23

CHAVES
NIQUELADAS;
ACESSORIOS:

DESUMIDIFICADOR,
BOQUILHA EM

RESINA ABS;

Lote 15 SAX ALTO
Sopro

Afinação
Eb

5219 1462911 UNIDADE 12

SAXOFONE -
TIMBRE: ALTO;

AFINACAO: MIB;
MATERIA-PRIMA:

METAL;
ACABAMENTO: EM
BANHO DUPLO OU
DOURADO; LINHA:

PROFISSIONAL;
NUMERO DE
CHAVES: 23

CHAVES
NIQUELADAS;
ACESSORIOS:

DESUMIDIFICADOR,
BOQUILHA EM

RESINA ABS;

Lote 16
FLAUTA

TRANSVERSAL

Sopro
Afinação

DÓ
5219 1462890 UNIDADE 12

FLAUTA - MATERIA-
PRIMA: METAL;

TIPO:
TRANSVERSAL;
ACABAMENTO:

NIQUELADO;
AFINACAO: DO;

ACESSORIOS: CASE
TERMICO RIGIDO;
MECANISMO 01:
G(SOL) OFF SET;
MECANISMO 02:
(MI)MECANICO
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Lote 17 FLAUTIM
Sopro

Afinação
DÓ

5219 1038311 UNIDADE 6

FLAUTIM - TIPO:
PICOLO MODELO
INTERMEDIARIO;
AFINACAO: DO;

MATERIA-PRIMA:
CORPO DE RESINA
ABS E CABECA EM

METAL;
ACABAMENTO:

CHAVES
PRATEADAS;

MECANISMO 01:

Lote 18 CLARINETE
Sopro Sib
17 chaves

5219 1039849 UNIDADE 4

CLARINETE -
MATERIA-PRIMA:

GRENADILHA;
AFINACAO: SI

BEMOL,
BARRILHETE COM
65 MM MODELO
INTERMEDIARIO;

NUMERO DE
CHAVES: 17

CHAVES EM ACO
COM

ACABAMENTO
NIQUELADO;
ORIGEM DAS
SAPATILHAS:

ORIGEM
SINTETICA;

ACESSORIOS:
ESTOJO;

Lote 19 REQUINTA
Sopro

afinação
Mib

5219 1462903 UNIDADE 6

REQUINTA -
MATERIA-PRIMA:

CORPO EM RESINA
ABS PRETA;

NUMERO DE
CHAVES: 17

CHAVES
PRATEADAS

(SISTEMA BOEHM);
AFINACAO: MIB;

ACESSORIOS:
BOQUILHA,

BRACADEIRA E
ESTOJO;

Lote 20 CORNETA
Sopro Sib

curta
5219 407518 UNIDADE 156

CORNETA-
MODELO1: CURTA;
MATERIA-PRIMA:

METAL; AFINACAO:
SI BEMOL;

ACABAMENTO:
NIQUELADO;
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Lote 21 CORNETAO Sopro Sib 5219 154124200 UNIDADE 108

CORNETAO -
AFINACAO: SIB;
ACABAMENTO:
NIQUELADO OU

LAQUEADO;

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1.1. Todos os itens elencados no quadro do item 1- OBJETO estão especificados de forma bem detalhada.

2. DOS ITEMS:

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM ITEMS:

2.1.1. Lote por Item

2.2. ITEMS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

2.2.1. Não há item(s) exclusivo(s) para ME e EPP, tendo em vista que o valor es�mado ultrapassa a quan�a de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), o que autoriza a ampla par�cipação de todas as empresas que militem no ramo per�nente ao
objeto desta licitação, nos termos do art. 48, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de14 de dezembro de 2006. Acrescenta-se
ainda,  o  fato  de  que  durante  a  fase  de  orçamentos,  não  foram  iden�ficados  03  (três)  fornecedores  compe��vos
enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as
exigências  estabelecidas  no  instrumento  convocatório,  conforme  disposto  no  art.  14,  inc.  I,  do  Decreto  Estadual  nº
47.437/2018”.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

3.1. A aquisição dos instrumentos musicais ora pretendidos, tem por jus�fica�va que a a�vidade musical é fator
importante para o desenvolvimento social  e  cultural  do ser  humano,  especialmente das crianças e  adolescentes,  pois
possibilita o desenvolvimento e fortalecimento do raciocínio lógico-matemá�co, do senso esté�co, da percepção sonora e
espacial, além da coordenação motora e capacidade inven�va. A música tem o obje�vo de promover a aproximação entre
os alunos e o ambiente escolar, percebendo-o como espaço de lazer e interação com os colegas e professores. O propósito
é também resgatar valores culturais, respeito, amor à Pátria, é�ca, formação moral, entre outros. Além disso, pretende-se
realizar  a  inclusão social  no seu verdadeiro  sen�do,  respeitando-se as  diferenças  e  necessidades de cada aluno.  Vale
também ressaltar  que a recep�vidade à  música é  um fenômeno corporal  que exerce grande influência na sociedade,
atuando como instrumento de transformação individual e social.

3.2. Diante das transformações passadas pelo sistema de ensino dos Colégios Tiradentes e a necessidade de
aumentar o valor cultural dos seus alunos, ampliando o universo das crianças e adolescentes por meio da musicalidade e
buscando a revitalização e transformação da atual Fanfarra em uma Banda Marcial, uma vez que a fanfarra do Colégio
Tiradentes, mantém caracterís�cas técnicas mais simples e recursos instrumentais mais limitados, a qual não atende as
demandas do CTPM em sua plenitude. Já uma Banda Marcial cons�tuída por instrumentos de sopro e percussão, composto
por Trompetes,  Trombones,  Sax (Alto e Tenor),  Bombardino,  Clarinete,  Flauta transversal,  Tuba,  Tarol,  Surdo e Bumbo
executa não apenas diferentes es�los de música, em especial músicas militares (marchas), como também outros gêneros
musicais, a qual daria para atender toda a demanda.

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE:

4.1. A adoção do Pregão Eletrônico é obrigatória, nos termos do art. 1°, §1°, c/c art. 3°, II Decreto Estadual N°
48.012/20, veja-se:

a) Art. 1º - Este decreto regulamenta a licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a
aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, no
âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Execu�vo.

b) §  1º  -  É  obrigatória  a  u�lização  da  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  pelos  órgãos  da
Administração direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais nas licitações de que
trata o caput.

c) Art. 3º Para fins do disposto neste decreto, considera-se:

(...)

II  -  bens  e  serviços  comuns:  bens  e  serviços  cujos  padrões  de  desempenho e  qualidade possam ser
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obje�vamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado.

4.2. As especificações técnicas dos instrumentos musicais, objeto desta licitação, se amoldam perfeitamente à
definição legal de bens e serviços comuns, o que autoriza a sua aquisição mediante Pregão Eletrônico. 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.1. Não será permi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio,  devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma
independente.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas com o
objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa
jurídica  de direito público ou privado,  comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação, com indicação do serviço, qualidade do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições da prestação do
serviço/aquisição.

6.2. Para  fins  de  habilitação,  a  verificação  pelo  órgão  promotor  do  certame  nos  sí�os  oficiais  de  órgãos  e
en�dades emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

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

6.2.2. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter,  de forma clara e visível,  o nome
empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

6.2.3. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,  todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser
emi�dos, obrigatoriamente, em nome da matriz.

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1. A LICITANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o material  recebido, se considerados em
desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da LICITADA e pela especificação do material.

7.2. A Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), designada pela LICITANTE para
tal fim, que verificará as especificações, quan�dade, qualidade, prazos, preços e outros dados per�nentes e, encontrando
irregularidade, fixará prazos para correção pela LICITADA, ou aprovando, receberá provisoriamente o material, mediante
recibo.

8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:

8.1. NÃO SE APLICA

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1. Prazo de Entrega:

9.1.1. Até 60 (sessenta) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização
de Fornecimento ou documento equivalente.

9.1.2. Devidamente jus�ficado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá solicitar
formalmente e por escrito prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação, desde que
não haja prejuízo à CONTRANTE.

9.2. Do Local e Horário de Entrega:

9.2.1. Os  Instrumentos  musicais,  deverão  ser  entregues  no  Almoxarifado  do  CTPM  ARGENTINO  MADEIRA,  no
seguinte endereço: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS S/N, BAIRRO SANTA TEREZA, BELO HORIZONTE/MG, no horário de 08h00min
às 16h00min na segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, na quarta-feira no horário de 08h30min às 12h30min.
As entregas deverão ser agendadas pelo fornecedor com pelo menos 03 (três) dias de antecedência da data de entrega do
material pelo email ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br.

9.3. Condições de recebimento:

9.3.1. A  entrega  dos  materiais,  objetos  deste  Termo  de  Referencia,  ocorrerá  de  forma  integral,  conforme  a
totalidade especificada no quadro disposto no item 1 (Objeto) deste Termo de Referência”.l, após a CONTRATADA receber a
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solicitação através da Nota de Empenho emi�da pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTPM-Argen�no Madeira.

9.3.1.1. Os materiais serão recebidos:

a) Provisoriamente, mediante Termo Circunstanciado, assinado por 2 (dois) servidores efe�vos da PMMG,
para  posterior  verificação  da  prestação  do  serviço/entrega  do  material,  em  conformidade  com  a
especificação constante do Anexo I, do presente Edital;

b) Defini�vamente,  pela  Comissão  Permanente  de  Avaliação  e  Recebimento  de  Materiais  e  Serviços
(CPARM) do CAE, mediante Termo Circunstanciado, assinado pela Comissão, atestando a qualidade do
serviço prestado/material entregue, em conformidade com o que se exigiu no objeto.

c) O  descarregamento  do  produto  ficará  a  cargo  do  fornecedor,  devendo  ser  providenciada  pela
CONTRATADA, a mão-de-obra necessária.

9.3.1.2. O objeto desta licitação será considerado efe�vamente recebido e aceito somente após haver sido vistoriado
pela CPARM/CTPM-Argen�no Madeira e constatadas as coincidências com as reais caracterís�cas pré-fixadas.

9.3.1.3. O recebimento provisório não se traduz por aceitação; esta somente será efe�vada após ter sido o produto
avaliado e julgado em condições de ser aceito.

9.3.1.4. As  rejeições  dos  itens  objeto(s)  desta  licitação  que  porventura  ocorram  quando  do  recebimento,  não
jus�ficam a alteração dos prazos e condições fixados neste edital.

9.3.1.5. Verificando-se a rejeição de quaisquer dos objetos desta licitação pela CPARM/CTPM-Argen�no Madeira, o
fornecedor será no�ficado para sanar as irregularidades, dentro do prazo a ser estabelecido, de forma que sa�sfaça as
exigências preestabelecidas no edital, sem ônus para o CTPM-Argen�no Madeira e sem prejuízo das sanções previstas no
Decreto Estadual nº 45.902/12.

9.4. Cronograma �sico-financeiro:

9.4.1. Não se aplica.

10.  DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio
de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor
indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r do recebimento defini�vo do objeto e da data final do
período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

10.1.1. As Notas Fiscais/Faturas, que apresentarem incorreções, serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento
ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos após a data de sua apresentação válida.

11.  DO CONTRATO:

11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado
para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e
art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.

11.2. O contrato tem vigência por 12 (dose) meses, a par�r da publicação de seu extrato no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais.

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

12.1. Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do ar�go 67 da Lei nº. 8.666 de 1993,
será  designado pela  autoridade competente,  agente  para  acompanhar  e  fiscalizar  o  contrato,  como representante  da
Administração.

12.1.1. A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo do P/4 e do Chefe da Disciplina de cada Unidade
do CTPM a ser contemplada com o recebimento dos instrumentos musicais, que serão designados por ato do Ordenador de
Despesas do CTPM, o qual  registrará todas as ocorrências relacionadas com a sua execução,  determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou falhas observadas.

12.1.2. A forma como se dará a subs�tuição do Fiscal de contrato em caso de férias, licenças médicas e demais
impedimentos legais do �tular de cada função, será regulado por meio de ato administra�vo próprio.

12.2. Em caso de eventual  irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato,  o agente
fiscalizador  dará  ciência  à  CONTRATADA,  por  escrito,  para  adoção  das  providências  necessárias  para  sanar  as  falhas
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apontadas.

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

12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar,  no todo ou em parte,  o objeto da contratação, caso o
mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, que possibilite a aplicação das
sanções previstas neste instrumento, deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº
45.902, de 27 de janeiro de 2012.

12.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas à
autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67,
da Lei nº. 8.666/93.

12.6.1. Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do contrato.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo relacionadas
e nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e
nos exercícios futuros.

UO FUN SUBF PRG
ID 
P/A

C/A

Natureza de
despesa

ITEM IPG F IPU

C GD M ED

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 19 0 23 1

14. DAS GARANTIAS:

14.1. Garan�a financeira da execução:

14.1.1. Não será exigida garan�a financeira da execução para este objeto.

14.2. Garan�a do produto/serviço: fabricante garan�a legal ou garan�a convencional, estabelecida pelo Código de
Defesa do Consumidor (CDC).

14.2.1. A Contratada deve oferecer a garan�a legal referente ao prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do ar�go 26,
inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a par�r da data de recebimento do produto, sem
prejuízo da garan�a complementar de no mínimo 12 (meses) a ser fornecida pelo licitante em sua proposta comercial.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO:

15.1. Não é permi�da a subcontratação do objeto desse certame.

16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

16.1. Da Contratada:

16.1.1. Fornecer  os  produtos  nas  quan�dades,  prazos  e  condições  pactuadas,  de  acordo  com  as  exigências
constantes neste documento.

16.1.2. Emi�r faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.

16.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado.

16.1.4. Reparar,  remover,  refazer  ou  subs�tuir,  às  suas  expensas,  no  todo  ou  em  parte,  os  itens  em  que  se
verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo máximo de 03 das úteis, contados da
no�ficação pela CONTRATANTE.  

16.1.5. Assegurar  ao  CONTRATANTE  o  direito  de  sustar,  recusar,  mandar  desfazer  ou  refazer  qualquer
serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.

16.1.6. Assumir  inteira  responsabilidade  pela  entrega  dos  materiais,  responsabilizando-se  pelo  transporte,
acondicionamento e descarregamento dos materiais.
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16.1.7. Responsabilizar-se  pela  garan�a  dos  materiais  empregados  nos  itens  solicitados,  dentro  dos  padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma
exigida neste termo de referência.

16.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução
do objeto deste Termo de Referência.

16.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos no item
anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.

16.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto contratado.

16.1.12. Responder  pelos  danos  causados  diretamente à  CONTRATANTE ou aos  seus  bens,  ou ainda a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização e
o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

16.1.13. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial, atualizado, do contrato.    

16.2. Da Contratante:

16.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o efe�vo fornecimento do objeto deste
Termo de Referência.

16.2.2. Rejeitar,  no todo ou em parte os itens entregues,  se es�verem em desacordo com a especificação e da
proposta de preços da CONTRATADA.

16.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o recebimento dos itens solicitados.

16.2.4. No�ficar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens solicitados.

16.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a subs�tuição dos materiais/serviços em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções.

16.2.6. Conceder o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da no�ficação, para a CONTRATADA regularizar as falhas
observadas.

16.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

16.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos documentos
per�nentes.

16.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.1.1. Advertência por escrito;

17.1.2. Multa de até:

17.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;

17.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no
caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado,
ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;

17.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações
contratuais ou norma da legislação per�nente.

17.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
de até 2 (dois) anos;
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17.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520,
de 2002;

17.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

17.2. A  sanção de  multa  poderá  ser  aplicada  cumula�vamente  às  demais  sanções  previstas  nos  itens  17.1.1,
17.1.3, 17.1.4, 17.1.5.

17.3. A  multa  será  descontada da  garan�a  do  contrato,  quando houver,  e/ou de  pagamentos  eventualmente
devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.

17.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administra�vo  incidental
apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012,
bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator,  o  caráter  educa�vo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,  observado  o  princípio  da
proporcionalidade.

17.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência  de casos fortuitos,  força maior  ou razões de
interesse público, devidamente comprovados.

17.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar
integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administra�vo sancionatório.

17.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Execu�vo de Minas Gerais - CAGEF.

17.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

17.8.1. Retardarem a execução do objeto;

17.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

17.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após
o encerramento da fase de lances.

17.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

17.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser  reme�das à Controladoria-Geral  do Estado,  com despacho fundamentado,  para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

18.1. O custo es�mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do
envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020:  §  1º  –  O  caráter  sigiloso  do  valor  es�mado  ou  do  valor  máximo  aceitável  para  a  contratação  será
fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/ xx - Tipo: MENOR PREÇO

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
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Razão Social

CNPJ

Endereço comercial

Telefone

Nome do signatário (quem vai assinar o contrato)

Iden�dade do signatário

CPF do Signatário

ITEM ÚNICO – INSTRUMENTOS MUSICAIS PREÇO

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Unit.

c/ICMS

Unit.

s/ICMS

Total

c/ICMS

Total

s/ ICMS

Prazo de Validade da Proposta:

Local de Entrega

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital.

Declaro  que nos  preços  propostos  encontram-se  incluídos  todos  os  tributos,  encargos  sociais,  trabalhistas  e
financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado
na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Belo Horizonte,.......... de            de 2021.

Nome/assinatura do sócio procurador ou representante legal

;

OBSERVAÇÕES: 1) O campo “Valor com ICMS” deverá ser preenchido por todos os proponentes e
o campo “Valor sem ICMS” deverá ser preenchido apenas pelos fornecedores mineiros, conforme
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determina a Resolução Conjunta nº 3.458, de 22 de julho de 2.003, das Secretarias de Estado da
Fazenda e de Planejamento e Gestão, que regulamenta a isenção de ICMS para este caso.

ANEXO III –     MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÕES

Declaro, para os devidos fins, junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas gerais –
CAGEF, sob as penas da lei, que as informações abaixo sobre o fornecedor, ....................................,
CNPJ nº , são firmes e verdadeiras:

1. 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;

2. Não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalhos degradantes
ou forçados, observado o disposto nos incisos III e IV do ar�go 1º e no inciso III do ar�go 5º da
Cons�tuição Federal.

3. Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados do Cadastro
Geral de Fornecedores do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais são verdadeiras e exprimem
a  atual  situação  do  fornecedor,  comprovada  pelos  documentos  apresentados  ao  setor  de
cadastramento de fornecedores;

4. O porte da empresa é …................., de acordo com o definido na legislação per�nente,
especialmente o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que
não possui nenhum impedimento para contratar com a Administração Pública, não foi declarado
inidôneo por qualquer ente federado em qualquer das esferas da Administração Pública.

5. Declaro,  ainda,  compromisso  de  informar  formalmente  ao  CAGEF  a  ocorrência  de
qualquer  fato  impedi�vo ou posterior  a  esta  declaração que interfira  nos  dados constantes  dos
registros cadastrais do estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, ....... de      de 2021.

Nome/assinatura do sócio procurador ou representante legal
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  POR
INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS  GERAIS  –  COLÉGIO
TIRADENTES  DA  POLÍCIA  MILITAR  -
UNIDADE ARGENTINO MADEIRA E A
EMPRESA __________________.

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COLÉGIO TIRADENTES DA
POLÍCIA MILITAR,  representada neste ato pelo (a)  Ten Cel  PM .......,  portador(a)  do RG nº:  ......   e  CPF nº:  .................,
Ordenador  (a)  de  Despesas  do  COLÉGIO  TIRADENTES  DA  POLÍCIA  MILITAR,  inscrito  no  CNPJ  nº  16.695.025/0001-97,
estabelecido  à  Praça  Duque  de  Caxias  S/N,  Bairro  Santa  Tereza,  Belo  Horizonte/MG,  CEP  31.010-230,  doravante
denominada  CONTRATANTE,  conforme  delegação  con�da  nos  ar�gos  51  e  52  do  R-AFCA  PM,  e  a  Empresa
................................., inscrita no CNPJ sob o nº: ........................., e Inscrição Estadual sob o nº: ..................., com sede à Rua
........................, neste ato representada pelo Sr (a) .............., possuidor(a) do RG nº:........................., CPF nº: ......................,
na qualidade de ......................, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente Contrato de nº:
................,  para o fornecimento de INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FANFARRAS DE 39
UNIDADES  DOS  COLÉGIOS  TIRADENTES  DA  POLICIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS  (CTPM/MG),  CONFORME
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS,  resultante do
Pregão Eletrônico nº xx/2021, Processo de Licitação nº 1252157.000xx1/2021 – CTPM-BH, nos termos da Lei  Federal n°
10.520/2002,  Lei  Estadual  n°.  14.167/2002,  Decreto  Estadual  nº  44.786/2008,  Decreto  Estadual  n°  48.012/2020,  e,
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, aplicando -se ainda, no que couber, as
demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, mediante as seguinte cláusulas e
condições:

19. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

NOME: COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR BELO HORIZONTE (CTPMBH)

ENDEREÇO: Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, CEP 31.010-230,

CNPJ:  16.695.025/0001-97

REPRESENTANTE LEGAL: ..........., Ten Cel PM  - CI nº: ............... - CPF nº: ............................,

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: Ordenador(a) de Despesas

CONTRATADA: .............................., e Inscrição Estadual sob o nº ..................

NOME:..........................................................................................................

ENDEREÇO: ......................, CEP: .................., Cidade ......................./UF

CNPJ: 14.694.360/0001-45

REPRESENTANTE LEGAL: ....................., CI: ..................... - CPF: .........................,

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: ............................................

20. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

20.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de instrumentos musicais para atender as demandas das
fanfarras de 39 unidades do Colégio Tiradente da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme especificações, quan�dades e
condições es�puladas no edital de licitação e seus anexos.
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20.2. Este Contrato vincula-se ao Edital do Processo de Licitação nº...................../2021 – CTPM-BH e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

21. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

21.1. O CONTRATANTE pagará pela aquisição, conforme especificado na Proposta de Preço, de  responsabilidade 
 da    CONTRATADA,  o    valor    total    es�mado    de    R$    ........  (................................),  perfazendo  o  valor  global  de
R$.................. (...................), com base nos preços indicados na Proposta, inclusos todos os custos e despesas necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Contrato.

21.1.1. Parágrafo  Primeiro  -  No  preço  avençado  nesta  cláusula  encontram-se  incorporados  todos  os  impostos,
encargos, obrigações, taxas e demais despesas que, direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste Contrato.

21.1.2. Parágrafo Segundo - O preço firmado para a execução deste Contrato é irreajustável durante a sua vigência,
nos termos do art. 28, da Lei nº. 9.069, de 30 de junho de 1995, ressalvada a hipótese de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro, devidamente comprovada.

22. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

22.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo relacionadas
e nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e
nos exercícios futuros.

UO FUN SUBF PRG
ID 
P/A

C/A

Natureza de
despesa

ITEM IPG F IPU

C GD M ED

1261 12 362 107 4309 0001 4 4 90 52 19 0 23 1

23. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

23.1. O  pagamento  será  efetuado  mensalmente  através  do  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  -
SIAFI/MG, em valores que reflitam o fornecimento do serviço, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da
data  do  recebimento  defini�vo  do  objeto  pela  CPARM  do  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  –  Unidade  Argen�no
Madeira, por meio de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos
credenciados pelo Estado, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) – DANFE – ou na (s) Nota (s)
Fiscais (is), devidamente conferidas e aprovadas pela Contratante.

23.1.1. Para efeito de pagamento,  a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE,  após a execução do objeto,  a
respec�va nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir,
bem como, demais documentos necessários para a efe�va comprovação da execução do objeto, se houver.

23.1.2. A CONTRATANTE o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá
realizar a verificação da validade da assinatura digital e a auten�cidade do arquivo digital da NF-e (o des�natário tem à
disposição o aplica�vo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da
NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

23.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a previa conferência pelo gestor, conforme dispõe o Decreto nº
45.035/2009.

23.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento
passará a correr a par�r da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo CONTRATANTE.

23.2. O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, garan�ndo a manutenção
dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

23.2.1. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação perante o cadastro.
O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a par�r da data de sua regularização.

23.2.2. A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social da PMMG, através da Seção de Gestão Orçamentária e
Logís�ca, DEEAS-4, descentralizará o crédito financeiro para a Seção de Orçamento e Finanças – SOFI do Colégio Tiradentes
Belo Horizonte, a qual realizará o pagamento.
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23.3. Ocorrendo  atraso  de  pagamento  por  culpa  exclusiva  da  Administração,  o  valor  devido  será  atualizado
financeiramente, entre as datas do vencimento e do efe�vo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC.

23.4. A CONTRATADA deve garan�r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

23.5. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da contratada não impedem o pagamento, se o
objeto  �ver  sido  executado  e  atestado.  Tal  hipótese  ensejará,  entretanto,  a  adoção  das  providências  tendentes  ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.

23.6. Informações  complementares  e  orientações  operacionais  a  respeito  do  faturamento  eletrônico  serão
fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LIGMINAS – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior
de Minas Gerais) ou (31) 3303 7999 (para outras localidades e celular) ou ainda através da Seção de Orçamentos e Finanças
– SOFI do Colégio Tiradentes Argen�no Madeira - Belo Horizonte, no número (31) 3307-0622.

23.7. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efe�var o pagamento se no ato da entrega dos materiais,
estes não es�verem em perfeitas condições e de acordo com as especificações es�puladas.

23.8. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

24. CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

24.1. O  objeto  da  presente  licitação  será  atestado  pelos  fiscais  do  contrato  que  adotarão  os  seguintes
procedimentos:

24.1.1. Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA, de uma via do Anexo I
deste instrumento e da proposta respec�va, receberá o OBJETO para verificação de especificações, quan�dade, validade,
prazos, preços e outros dados per�nentes à prestação do serviço.

24.1.1.1. Havendo irregularidade, a CONTRATADA, após comunicação do preposto, deverá saná-la no prazo máximo de
02 (dois) dias ÚTEIS, ou aprovando, receberá provisoriamente os serviços, mediante recibo.

24.1.2. Recebimento defini�vo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos do edital e da
proposta  vencedora,  será  efe�vado o  recebimento  defini�vo,  mediante  expedição  de  Termo Circunstanciado e  recibo
aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas da Polícia Militar de Minas Gerais.

24.1.3. Caso fique constatada a irregularidade na entrega, a CONTRATADA, após comunicação dos prepostos, deverá
saná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias ÚTEIS.

24.1.3.1. Em  caso  de  necessidade  de  providências  por  parte  da  CONTRATADA,  os  prazos  de  pagamento  serão
suspensos e o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-a a aplicação das sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.

24.1.4. Caso  as  condições  de  recebimento  não  sejam  atendidas,  será  lavrado  Termo  de  Recusa,  no  qual  se
consignarão as desconformidades, devendo o equipamento rejeitado ser subs�tuído no prazo de 05 (cinco) dias ÚTEIS,
quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

24.1.5. Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor no prazo estabelecido no item anterior, os prepostos
reduzirão a termo os fatos ocorridos e encaminharão ao Ordenador de Despesa para aplicação de penalidades.

24.1.6. A  Nota  Fiscal  de  fornecimento deverá  ser  emi�da em conformidade com as  unidades  de  fornecimento
indicadas no Anexo I do Edital e da proposta do fornecedor.

24.1.7. O aceite ou aprovação dos equipamentos e serviços, objeto desta licitação, pela Administração Pública não
exclui  a  responsabilidade  civil  nem a  é�co  -profissional  do  fornecedor  por  vícios  de  quan�dade ou  qualidade destes
equipamentos  e  serviços  ou  disparidades  com as  especificações  estabelecidas  neste  Edital  e  seus  Anexos,  verificadas
posteriormente, garan�ndo-se à Administração Pública as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de
Defesa do Consumidor.

25. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

25.1. Este contrato terá vigência 12 (doze) meses, contados a par�r da data de publicação de seu extrato no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais.

26. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

26.1. Da Contratada
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26.1.1. Entregar os materiais, quando solicitados, no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na
proposta, conforme especificações mínimas constantes do Anexo I e condições es�puladas no Edital;

26.1.2. Permi�r,  a qualquer tempo, que o CONTRATANTE realize inspeções e fiscalizações durante a entrega dos
materiais, notadamente através do fiscal do contrato designado, o qual poderá examinar e exigir documentos e explicações
e determinar providências;

26.1.3. Responsabilizar-se  por  qualquer  tributo  que  incida  sobre  a  aquisição  contratada  ou  dela  decorrente,
fornecedor, pessoal, encargos sociais, previdenciários, consertos ou reparos nos utensílios;

26.1.4. Contratar  funcionários  com  bons  antecedentes,  reservando-se  ao  CONTRATANTE  o  direito  de  impugnar
aquele que a seu juízo, não preencha as mínimas condições exigíveis;

26.1.5. Reparar, corrigir,  remover, reconstruir ou subs�tuir,  às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

26.1.6. Responsabilizar-se  integralmente  pela  aquisição  da  matéria  prima,  manipulação,  transformação,  guarda,
acondicionamento,  transporte  e  fornecimento  dos  materiais,  ficando  estabelecido  que  não  caberá  qualquer
responsabilidade ao CONTRATANTE;

26.1.7. Manter, durante toda a execução do Contrato, compa�bilidade com as obrigações assumidas e com todas as
condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação;

26.1.8. Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  apontadas  pelo  CONTRATANTE  quanto  à  entrega  dos
materiais contratados, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da no�ficação pela  CONTRATANTE;

26.1.9. Responsabilizar-se por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, na execução dos serviços, decorrentes
de  culpa  e/ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade,  a  fiscalização  e  o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

26.1.10. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial, atualizado, do contrato.   

26.2. Da Contratante:

26.2.1. Comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente e  por  escrito,  toda e  qualquer  irregularidade,  imprecisão ou
desconformidade verificada na execução do Contrato, recomendando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem
aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

26.2.2. Promover o recebimento provisório e o defini�vo dos materiais nos prazos fixados;

26.2.3. Fiscalizar  a  execução  do  Contrato,  através  de  agente  previamente  designado,  do  que  se  dará  ciência  à
CONTRATADA.

26.2.4. Observar,  para  que  durante  a  vigência  contratual,  sejam  cumpridas  as  obrigações  assumidas  pela
CONTRATADA, bem como sejam man�das todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

26.2.5. Rejeitar,  no todo ou em parte os itens entregues,  se es�verem em desacordo com a especificação e da
proposta de preços da CONTRATADA.

26.2.6. No�ficar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens solicitados.

26.2.7. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a subs�tuição dos materiais/serviços em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções.

26.2.8. Conceder o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da no�ficação, para a CONTRATADA regularizar as falhas
observadas.

26.2.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

26.2.10. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

26.2.11. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos documentos
per�nentes.

26.2.12. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

27. CLÁUSULA NONA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

27.1. Os materiais, objeto deste Edital, deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia
seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
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27.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado do CTPM ARGENTINO MADEIRA, no seguinte endereço:
Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, no horário de 08h00min às 16h00min na segunda-
feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, na quarta-feira no horário de 08h30min às 12h30min”.

27.2.1. As entregas deverão ser agendadas pelo fornecedor com 03 (três) dias de antecedência da data de entrega
do material pelo e-mail ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br.

27.2.2. Após o 30º (trigésimo) dia  de inadimplência na entrega,  a  Contratante terá direito de recusar  o objeto
contratado,  de  acordo  com  sua  conveniência  e  oportunidade,  comunicando  à  Contratada  a  perda  de  interesse  no
fornecimento, sem Prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

27.2.3. Fica vedada a entrega de qualquer material e/ou prestar serviço, sem a presença do servidor civil ou militar
designado especialmente para o ato de recebimento na unidade.

28. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO

28.1. O presente Contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE 
nos casos previstos pelo art. 65 de Lei nº 8.666/93, através de termo adi�vo.

28.2. Para  efeito  do  disposto  no  item  anterior,  a  CONTRATADA  se  obriga  a  aceitar,  nas  mesmas  condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

29. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

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

30. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

30.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão, mediante aviso prévio por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, observadas as disposições constantes nos incisos I  a XII  e XVII do art.  78
da Lei Federal nº  8.666/93, e amigavelmente nos termos do art. 79, inciso II, combinado com o art. 78 da mesma Lei.

30.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao
contraditório e ampla defesa.

30.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art.
77 da Lei nº 8.666, de 1993.

30.4. Na hipótese da rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os
créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

31. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

31.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

31.1.1. Advertência por escrito;

31.1.2. Multa de até:

31.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;

31.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no
caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado,
ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;

31.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações
contratuais ou norma da legislação per�nente.

31.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
de até 2 (dois) anos;

31.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520,
de 2002;

31.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
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31.2. A sanção de multa  poderá ser  aplicada cumula�vamente às  demais  sanções  previstas  nos  itens  13.1.1,
13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.

31.3. A  multa  será  descontada da  garan�a  do  contrato,  quando houver,  e/ou de  pagamentos  eventualmente
devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.

31.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administra�vo  incidental
apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012,
bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

31.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator,  o  caráter  educa�vo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,  observado  o  princípio  da
proporcionalidade.

31.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência  de casos fortuitos,  força maior  ou razões de
interesse público, devidamente comprovados.

31.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar
integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administra�vo sancionatório.

31.7. As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Execu�vo de Minas Gerais - CAGEF.

31.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

31.8.1. Retardarem a execução do objeto;

31.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

31.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após
o encerramento da fase de lances.

31.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

31.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser  reme�das à Controladoria-Geral  do Estado,  com despacho fundamentado,  para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

32. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

32.1. A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo do P/4 e do Chefe da Disciplina de cada Unidade
do CTPM a ser contemplada com o recebimento dos instrumentos musicais, que serão designados por ato do Ordenador de
Despesas do CTPM, o qual  registrará todas as ocorrências relacionadas com a sua execução,  determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou falhas observadas.

32.2. Em caso de eventual  irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato,  o agente
fiscalizador  dará  ciência  a  CONTRATADA,  por  escrito,  para  adoção  das  providências  necessárias  para  sanar  as  falhas
apontadas.

32.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por
quaisquer irregularidades, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como
tal definido pela lei civil.

33. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS

33.1. A CONTRATADA deve oferecer a garan�a legal referente ao prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do ar�go
26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a par�r da data de recebimento defini�vo do
produto, sem prejuízo da garan�a complementar de no mínimo 12 (meses) a ser fornecida pelo licitante em sua proposta
comercial.

34. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
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34.1. Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá fazer uso do nome do CONTRATANTE, ou dele u�lizar-se para
transação de negócio,  notadamente compra e contratação de pessoal ou para quaisquer outros fins,  sejam eles quais
forem.

34.2. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará,  de forma
alguma, em alteração contratual.Aplicam as leis de regência conforme preâmbulo quanto à execução deste contrato.

34.3. Aplicam as leis de regência conforme preâmbulo quanto à execução deste contrato.

34.4. Os contratos administra�vos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos seus preceitos de
direito público, aplicando suple�vamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado,
especialmente aos casos omissos.

35. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  – DA PUBLICAÇÃO

35.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato na Imprensa Oficial  em forma resumida, em
obediência ao disposto no parágrafo único do ar�go 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

36. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO E DOS CASOS OMISSOS

36.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em conformidade com a legislação regente, ficando eleito o
foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas e pendências porventura resultantes da execução do
presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ter direito.

36.2. E, como prova de assim haverem, entre si ajustado e contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido
e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e por 2 (duas) testemunhas conforme abaixo, dele extraídas as
necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.

Belo Horizonte,________de________  de 2021.

______________________________________

CONTRATANTE

______________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

______________________________________

PRIMEIRA TESTEMUNHA

IDENTIDADE / CPF n°:_______________________

______________________________________

SEGUNDA TESTEMUNHA

IDENTIDADE / CPF n°:_______________________
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Documento assinado eletronicamente por Valdelaine dos Reis Ribeiro, Servidor (a) Público (a), em 21/10/2021, às
08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Ivana Ferreira Quintão, Tenente Coronel, em 21/10/2021, às 22:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
34131170 e o código CRC 7039C393.

Referência: Processo nº 1250.01.0006436/2021-96 SEI nº 34131170
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PREFEITURAMUNICIPAL DE

JANAÚBA/MG

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo de Licitação Nº: 167/2021.

Modalidade: Tomada de Preços Nº:

15/2021. Contratante: Município de

Janaúba/MG. Contratadas/Valores

totais: JJF Construtora e Locação de

Máquinas Ltda/R$ 175.148,78;

Objeto da Licitação: Contratação de

empresa especializada para

realização de reforma da Praça

Antônio Teixeira da Silva no

município de Janaúba-MG.

PREFEITURAMUNICIPAL

DE JANAÚBA/MG

Extrato de Contrato. Processo de

Licitação Nº: 167/2021. Modalidade:

Tomada de Preços n°015/2021.

Contratante: Município de Janaúba-

MG. Contratada/Valor: JJF

Construtora e Locação de Máquinas

Ltda – CNPJ: 38.439.798/0001-54 /

Valor: R$ 175.148,78. Objeto da

Licitação: Contratação de empresa

especializada para realização de

reforma da Praça Antônio Teixeira da

Silva no município de Janaúba-MG.

Vigência: 19/10/2021 até 19/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JANAÚBA/MG

Extrato do Segundo Termo

Aditivo A Ata de Registro de

Preço N° 2014305. Processo de

Licitação nº.: 143/2020. Modalidade:

Pregão Eletrônico nº 055/2020.

Contratante: Município de Janaúba-

MG. Contratada: Disfarmoc

Distribuidora de Produtos

Farmacêuticos Ltda/ CNPJ:

10.463.662/0001-51. Objeto da

Licitação: Aquisição de materiais

para enfrentamento ao Covid-19.

Vigência: 12/11/2020 à 12/11/2021.

Valor acrescido neste Aditivo: R$

1.301,30. Valor do Contrato

Atualizado: R$ 42.651,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Retificação

Processo nº 176/2021

Pregão Presencial nº 077/2021

O Município de Rio Pardo de Minas/MG,

torna público, a todas empresas interessadas,

retificação do Anexo I (proposta) e outros

itens do edital do Processo licitatório nº

176/2021 - Pregão Presencial nº 77/2021,

com alteração da data de entrega dos

envelopes para o dia 09/11/2021, às 08:00

horas. Maiores informações pelo telefone

(038) 3824-1356 - ou através do e-mail

licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na

sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo

de Minas - 20/10/2021.

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Licitação

Processo nº 191/2021

Pregão nº 086/2021

Objeto: Contratação de empresa

destinada ao fornecimento de alimentação

para funcionários em trabalhos fora de

domicílio, com entrega dos envelopes

até as 08:00:00 horas do dia 05/11/2021.

Maiores informações pelo telefone

(038) 3824-1356 - ou através do e-mail

licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na

sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo

de Minas.

21/10/2021.

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LEANDRO FERREIRA

PL nº 062/2021

Tomada de Preço nº 09/2021

Objeto - extensão e modificação de rede de

distribuição de energia elétrica - Leandro

Ferreira - MG. Dot. Orç - ficha: 339.

Entrega dos envelopes até o dia 08.11.2021

às 09 horas. Edital na íntegra no site

www.leandroferreira.mg.gov.br.

Leandro Ferreira, 21.10.2021.

Elder Corrêa de Freitas

Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Presidente

Olegário/MG-Extrato de Contrato de

Prestação de Serviços nº271/21.Processo

nº112/21-Dispensa de Licitação nº 028/21,

cujo objeto é a contratação do Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial-

SENAC Minas,para cumprir com o Projeto

Empreende P.O:estimular o empreende-

dorismo para população em maior vulnera-

bilidade em tempos de covid-19, no valor

global de R$58.837,00 (Cinquenta e oito mil,

oitocentos e trinta e sete reais). Prazo de

vigência 70 dias. Fornecedor: Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial-Senac

Minas. Data: 21/10/2021. Rhenys da Silva

Cambraia-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2021

O município de Pedro Leopoldo/MG, torna publico que realizará no dia

08 de novembro de 2021 às 13h30, licitação na modalidade Pregão

Presencial/Registro de Preços nº 075/2021 , Processo Licitatório nº

105/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA

MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, FORNECIMENTO

DE PEÇAS, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, COM

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO

E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS

LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, POR MEIO DE INTERNET,

ATRAVÉSDEREDEDEESTABELECIMENTOSCREDENCIADOS,

CONFORME SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS

MUNICIPAIS DE CULTURA ESPORTE LAZER JUVENTUDE E

TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO,

SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA, E OBRAS E SERVIÇOS

PÚBLICOS, DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS. O

Edital poderá ser adquirido no horário 12h às 17h, à Rua Dr. Cristiano

Otoni, 555 – Centro, na seção de licitação ou através do site

www.pedroleopoldo.mg.gov.br - Licitação - Portal do Cidadão. Obs: Os

licitantes deverão ficar atentos a futuras alterações do edital (caso seja

necessário), através do mesmo site. As propostas serão protocoladas

às 13h30 na data da abertura dos envelopes, no endereço acima. Tel.

de contato (31) 3660 5155.

PATRÍCIA DUARTE COSTA PEREIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2021

O município de Pedro Leopoldo/MG, torna público que realizará no dia

12 de novembro de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico /

Registro de Preços nº 065/2021, Processo Licitatório nº 093/2021,

cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO

VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS

AUXILIARES, PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE

TRÂNSITO DE PEDRO LEOPOLDO, CONFORME

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA, DE ACORDO OM EDITAL E SEUS ANEXOS.

Recebimento das propostas: das 13h do dia 22/10/2021 até às 13h do

dia 12/11/2021. Início da disputa de preços: às 13h30min do dia 12/

11/2021 através do site www.comprasbr.com.br. O Edital poderá ser

adquirido no site www.pedroleopoldo.mg.gov.br ou

www.comprasbr.com.br. Os licitantes deverão ficar atentos a futuras

alterações do edital (caso seja necessário), através dos mesmos sites.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos no e-

mail: licitacao@pedroleopoldo.mg.gov.br ou no Tel. de contato: (31)

3660 - 5155

PATRÍCIA DUARTE COSTA PEREIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021

O município de Pedro Leopoldo/MG, torna público que realizará no dia

11 de novembro de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico /

Registro de Preços nº 074/2021, Processo Licitatório nº 104/2021,

cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS USUÁRIOS

QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS0, CENTRO DE REFERÊNCIA

ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E

DEMAIS SERVIÇOS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM EDITAL E

SEUS ANEXOS. Recebimento das propostas: das 13h do dia 22/10/

2021 até às 13h do dia 11/11/2021. Início da disputa de preços: às

13h30min do dia 11/11/2021 através do site www.comprasbr.com.br.

O Edital poderá ser adquirido no site www.pedroleopoldo.mg.gov.br ou

www.comprasbr.com.br. Os licitantes deverão ficar atentos a futuras

alterações do edital (caso seja necessário), através dos mesmos sites.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos no e-

mail: licitacao@pedroleopoldo.mg.gov.br ou no Tel. de contato: (31)

3660 - 5155/ 5114

PATRÍCIA DUARTE COSTA PEREIRA - PREGOEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/
2021 - Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Governo e Gabinete, tudo conforme
Edital, Termo de Referência e demais anexos. Credenciamento: 08/11/2021, das
09h às 09h e 30min - Abertura: 08/11/2021, às 09hs e 30 min - Informações:
Pref. Municipal, Praça Cel. Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: (32)
3741-9600. Carangola/MG, 21/10/2021 - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 159/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/
2021 - Objeto: Eventual contratação de empresa, para execução, por empreitada
global, da obra de calçamento na RuaMarte, noMunicípio, tudo conforme Edital
e anexos. Abertura: 11/11/2021, às 14hs 30min. Informações: Prefeitura
Municipal, Praça coronel Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: (32)
3741-9604 ou www.carangola.mg.gov.br - Carangola/MG, 21/10/2021 - Tayná
Mendes Batista - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/
2021 - Objeto: Eventual contratação de empresa, para execução, por empreitada
global, da obra de calçamento em bloquetes das ruas Francisco Rodrigues de
Faria, Travessa Noé Cesar da Cunha e Travessa Álvaro Silveira Louro, no
Município, tudo conforme Edital e demais anexos. Abertura: 12/11/2021, às
09hs30min. Informações: Prefeitura Municipal, Praça Coronel Maximiano, 88,
Centro, Carangola/MG - Tel: (32) 3741-9604 ou www.carangola.mg.gov.br -
Carangola/MG, 21/10/2021 - Tayná Mendes Batista - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 157/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/
2021 - Objeto: Eventual contratação de pessoa jurídica, para execução, por
empreitada global, da obra de construção de ponte de concreto armado na zona
rural de Conceição, no Município; tudo conforme Edital e anexos. Abertura:
12/11/2021, às 14hs - Informações: Prefeitura Municipal, Praça Coronel
Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: (32) 3741-9604 ou
www.carangola.mg.gov.br - Carangola/MG, 21/10/2021 - TaynáMendes Batista
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/
2021 - Objeto: Eventual contratação de empresa, para execução, por empreitada
global, da obra de calçamento da rua Dr. Gothardo Soares de Gouveia, no
Município; tudo conforme Edital e anexos. Abertura: 11/11/2021, às 09hs.
Informações: Prefeitura Municipal, Praça Coronel Maximiano, 88, Centro,
Carangola/MG - Tel: (32) 3741-9604 ou www.carangola.mg.gov.br -
Carangola/MG, 21/10/2021 - Tayná Mendes Batista - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/
2021 - Objeto: Eventual contratação de empresa, para execução, por empreitada
global, da obra de revitalização do espaço poliesportivo do distrito de Lacerdina,
tudo conforme Edital e anexos. Abertura: 16/11/2021, às 09hs00min.
Informações: Prefeitura Municipal, Praça Coronel Maximiano, 88, Centro,
Carangola/MG - Tel: (32) 3741-9604 ou www.carangola.mg.gov.br -
Carangola/MG, 21/10/2021 - Tayná Mendes Batista - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 153/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/
2021 - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento eventual, a depender
da necessidade e da disponibilidade financeira, aquisição de mesa para escritório,
cadeira de escritório, aparelhos de ar condicionado, cadeira fixa, cadeiras
longarinas, armário de escritório, garrafas térmicas, capas de chuva, filtros de
barro e bebedouro industrial, a fim de atender as necessidades de todas as
Secretarias e Setores vinculados a AdministraçãoMunicipal, com exclusividade
para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e
Microempreendedores Individuais - MEI. Credenciamento: 17/11/2021, das
14h 00min às 14h e 30min - Abertura: 17/11/2021, às 14h e 30min - Informações:
Prefeitura Municipal - Praça Coronel Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG -
Tel.: (32) 3741-9604 ou no site: www.carangola.mg.gov.br - Carangola/MG,
21/10/2021 - Abimael Fernandes Borges - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO/MG
OMunicípio de Comercinho/MG, Manoel Rafael de Oliveira, 100, Centro

- CNPJ: 18.414.615/0001-20 - Fone: (33) 3732-1107 - PROCESSO Nº

090/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021, Tipo "Menor Preço"

- Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias

públicas no município de Comercinho/MG. Abertura dia 10/11/2021 às

08h30min. O edital poderá ser obtido no sitio eletrônico

www.comercinho.mg.gov.br

Juerlania Pereira Morato - Presidente da CPL

EXTRATO DE ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 444ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais – COHAB MINAS, realizada em 17 de setembro de 2021, às 14:00 horas. CNPJ:

17.161.837/0001–15. NIRE: 31300032345.No dia 17 de setembro de 2021, às 14:00 horas, por meio

de videoconferência utilizando o programa “Google Meet” disponibilizado pela Google, na forma

estatutária, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Cohab Minas, Srs. Paulo

Henrique Cotta Pacheco, Célio Benício Siqueira Filho e seu Presidente Daniel Perrelli Lança, bem como

o Presidente da CohabMinas, Sr. BrunoOliveira Alencar, sendo designada a empregada da Companhia,

Patrícia Haile Hilário, para a função exclusiva de secretariar a reunião. Na forma estatutária, assumiu

os trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Daniel Perrelli Lança, expondo que a pauta definida para

a reunião seria: 1- Acompanhamento das atividades de auditoria, a matriz com o que foi planejado

e seu andamento até o momento; 2- Planejamento para as atividades de Auditoria Interna de 2022;

3- Deliberação acerca de ajuste dos padrões remuneratórios da Unidade de Controle Interno; 4-

Deliberar sobre a Política de Gestão de Riscos; 5- Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral dos

Acionistas; 6- Deliberar sobre quanto à reversão de doação de terreno ao Município de Guaranésia;

7- Deliberar sobre quanto à reversão de doação dos 80 lotes aoMunicípio de Pains; e 8 - Apresentação

de Estudo de Vantajosidade do FIDC em estruturação para ciência. Após discussão sobre a pauta, ficou

deliberado que os itens 1 e 2, que dependem da participação da empregada Mônica Pires Ventura

e o Item 8, devido a extensão da pauta, serão tratados em uma próxima reunião, permanecendo

como pauta os 5 (cinco) demais itens. Aberta a reunião, o Presidente do Conselho trouxe a discussão,

o terceiro item de pauta, a Deliberação acerca de ajuste dos padrões remuneratórios da Unidade

de Controle Interno – UCI. Após deliberação, por entender que o atual momento da Companhia

levou a um aumento de demanda de trabalho dessa unidade, os conselheiros aprovaram a reajuste

e a designação ao cargo de Assessor III a empregada designado para chefia da UCI.O Presidente do

Conselho passou a discussão do próximo ponto de pauta referente a Política de Gestão de Riscos.

Após deliberação em relação ao documento previamente disponibilizado, os Conselheiros aprovaram

a Política de Gestão de Riscos, em consonância ao preconizado no inciso XI, do artigo 29 do Estatuto da

CohabMinas. Adentrado a pauta da necessidade de convocação de Assembleia Geral dos Acionistas, a

unanimidade, foi aprovada a convocação de uma Assembleia Geral de Acionista, que ficará a cargo do

Presidente do Conselho de Administração. Seguindo para o sexto ponto de pauta referente à reversão

de doação de terreno ao Município de Guaranésia. Por decisão unanime foi aprovada a reversão do

imóvel registrado sob a matrícula n° 15.014, Livro 2, do Cartório de Registro de imóveis de Guaranésia

referente a uma gleba de terras, designada "Gleba B", em pasto de braquiária, localizada dentro do

perímetro urbano, no Município de Guaranésia - MG, no lugar denominado "CAPITÃO", com área

de 13.502,84 m². e o imóvel registrado pela matrícula do n° 16.020, Livro 2, referente a um lote

para construção, designado "Lote 01 desmembramento", do imóvel registrado sob a matrícula n°

15.014. Passando ao último item da pauta referente a reversão de doação dos 80 (oitenta) lotes ao

Município de Pains, o Presidente esclareceu que os lotes não foram utilizados na primeira etapa do

Empreendimento Amélia Lopes no Município de Pains e considerando o cancelamento da execução

de novas etapas do referido empreendimento, faz-se necessário deliberação junto ao Conselho

de Administração. O Conselheiro deliberou e aprovou a reversão dos 80 (oitenta) lotes, conforme

descritos na ata registrada na JUCEMG sob o número 8853565, a titularidade do Município de Pains.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o no 8853565 em 18/10/2021. (as)

Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento eventual, a depender da

necessidade e da disponibilidade financeira, de pás quadradas e redondas

com cabos, enxadas com cabo, foice com cabo, pás de lixo com coletor

de plástico e enxadão com cabo, a fim de atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com exclusividade para

Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor

Individual - MEI. Credenciamento: 17/11/2021, das 09h 00min às 09h

e 30min - Abertura: 17/11/2021, às 09h e 30min - Informações: Prefeitura

Municipal - Praça Coronel Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG -

Tel.: (32) 3741-9604 ou no site: www.carangola.mg.gov.br - Carangola/

MG, 14/10/2021 - Abimael Fernandes Borges - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021

APrefeitura Municipal de Prudente de Morais/MG, torna público que fará
realizar PROCESSO LICITATÓRIO 042/2021 - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 21/2021. OBJETO: Aquisição de veículo para a Sec. Munic. Saúde.
Abertura/sessão: 08/11/2021, 9 h. Local: Sala de Licitações da Prefeitura/
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56, Centro. Edital disponível em:
www.prudentedemorais.mg.gov.br - Informações: (31) 3711-1212 ou (31)
3711-1390 e/ou licitacoes@prudentedemorais.mg.gov.br

Prudente de Morais/MG, 21 de outubro de 2021
Claudiney Araújo - Pregoeiro

PREFEITURAMUNICIPALDEMINAS NOVAS/MG

Tomada de Preços nº 07/2021. Torna público o edital p/ pavimentação

vias publicas Distrito Lagoa Grande. Convênio nº 902948/2020 - Op.

1072190-44/Prog. Desenv. Regional, Terri torial e Urbano/MDR.

Abertura às 09:00 horas do dia 08/11/2021. Edital/Informações (33)

3764-1252. Jurandir. F. de J. Filho. Pres. CPL.

Pregão Presencial nº 097/2021. Torna público edital p/ Reg. Preços p/ prest.

serviço de aração de terra comunidades rurais. Abertura: 04/11/2021 às 09:30

horas. Informações: (33) 3764-1252. Jurandir. F. de J. Filho. Pregoeiro.

Pregão Presencial nº 098/2021. Torna público edital Reg. Preços p/ manut.

preventiva e corretiva equip. odontológicos e médico hospitalar e aquis. peças

reposição. Abertura: 05/11/2021 às 08:30 horas. Informações: (33) 3764-1252.

Jurandir. F. de J. Filho. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Licitação

Processo nº 192/2021

Pregão RP nº 087/2021

Objeto: Registro de preços destinado à

prestação de serviços de buffet objetivando

a execução e manutenção dos programas,

serviços e atividades das diversas

secretarias deste município, com entrega

dos envelopes até as 08:00:00 horas do

dia 10/11/2021. Maiores informações pelo

telefone (038) 3824-1356 - ou através do

e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou

ainda na sede da Prefeitura Municipal de

Rio Pardo de Minas - 21/10/2021.

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

Retificadora de Aviso de Edital
O Colégio Tiradentes da Policia Militar de
Minas Gerais - Unidade - Argentino
Madeira, torna público o Pregão Eletrônico
Nº 1261556000024/2021 - OBJETO:
Aquisição de Instrumentos Musicais,
Conforme Especificações, Quantidades e
Condições Estipuladas no Edital de
Licitação e seus ANEXOS. A sessão de
pregão será realizada no sítio eletrônico de
compras do Governo do Estado de MG:
www.compras.mg.gov.br e terá início no dia
08/11/2021 às 09h00min, retificando-se o
aviso de Edital que seria dia 04/11/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ACT 2021/2022

O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE

PESQUISA, PROSPECÇÃO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO FERRO E METAIS BÁSICOS E DEMAIS

MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS DE ITABIRA E REGIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias e

legais, convoca a todos os trabalhadores da BEMISA S/A lotados em sua base territorial, para participarem

das Assembleias Gerais Extraordinárias de Acordo Coletivo de Trabalho, que serão realizadas nos dias 25

e 26/10/2021, na portaria da Mina Baratinha, localizada na Est. Acesso a São Joaquim da Bocaina, S/Nº

Fazenda Horto Baratinha, CEP: 35.177-000 em Antônio Dias/MG em primeira convocação, com o quórum

estatutário, e em segunda convocação, com qualquer número de presentes. O trabalhador votará no seu

horário de trabalho/turno, conforme dias e horários abaixo especificados:

BEMISA - DATAS E HORÁRIOS ASSEMBLEIA ACT

1ª CONVOCAÇÃO 2ª CONVOCAÇÃO
25/10

(segunda-feira)
26/10 (terça-feira)

7h00min. 7h30min.
Letras “D” e “B” e

administrativo
-

15h00min. 15h30min. Letra “A” Letra “C”

para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Assuntos Gerais;

2) Apreciação e votação da contraproposta apresentada pela Bemisa S/A, com vistas ao Acordo Coletivo de

Trabalho 2021/2022;

2) Autorização para suscitar Dissídio Coletivo e/ou tomar medidas que viabilizem a negociação do Acordo

Coletivo, no caso de frustração das tentativas de negociação, no todo ou em parte, inclusive deflagrar greve,

nos termos do Estatuto;

3) Autorização para cobrança da Contribuição Assistencial Sindical;

4) Ainda, em razão das medidas de segurança a serem adotadas em virtude da pandemia COVID-19 será

observado a limitação de pessoas, aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel, sendo o uso

obrigatório de máscara e o espaçamento de 2 metros.

Itabira, 21 de outubro de 2021

André Viana Madeira - Presidente. Walison Christiano Ferreira - Diretor Secretário Geral

PREFEITURA MUNICIPAL

DE NOVA PORTEIRINHA/MG

Torna Público o aviso de

licitação, referente ao PREGÃO

PRESENCIAL Nº 038/2021,

objetivando a Aquisição

parcelada de equipamentos e

materiais odontológico em

geral, para atender a demanda

da Secretaria Municipal de

Saúde desta municipalidade-

Credenciamento: 05/11/2021

às 09h00min, Abertura 05/11/

2021 às 09h15min.

Interessados manter contato:

(38) 3834-1748 pelo e-

mail: licitacao@novaporteirinha

.mg.gov.br ou diretamente na

sede do município, na Av.

Tancredo de Almeida Neves,

260 - Centro, Nova Porteirinha-

MG-21/10/2021 - Eulene

Mendes Pereira-Pregoeira.

ANUNCIE AQUI
(31) 3253-2205
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