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reforço estrutural do prédio da administração do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes 

(RCAT) e execução do projeto, cronograma de execução da obra. Para elaboração do 

projeto de reforço estrutural a ser executado, será tomado como referência o estudo de 

sondagem (SPT) constante no anexo I deste edital 
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NORMAS DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 01/2015 – 
TIPO MENOR PREÇO 

 

 

1. PREÂMBULO 
 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR, representada pelo 

Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT), localizado na Rua Platina, nº 580 – 

Bairro Prado – Belo Horizonte/MG, realizará a licitação na modalidade CARTA CONVITE, 

tipo Menor Preço, em sessão pública, na sala do Almoxarifado do RCAT, regida pela Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pela Lei Federal 9.648 de 27 

de maio de 1998, pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1994 e Lei Estadual nº 13.994, de 18 de 

setembro de 2001 e demais normas pertinentes, e pelas disposições deste CONVITE e seus 

Anexos, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa 

de Engenharia Civil/Arquitetura para elaboração e apresentação de Projeto de reforço 

estrutural do prédio da administração do RCAT, Memorial Descritivo,  cronograma de 

execução da obra.A empresa proponente deverá apresentar o projeto tomando como 

referência o estudo de sondagem constante do anexo “I” deste edital. Deverá ainda 

apresentar juntamente com sua proposta de execução a relação completa dos materiais 

necessários a execução do projeto estrutural conforme modelo constante do anexo “III”, 

sendo que todo o material será fornecido pela contratante tomando como base tal relação.  

 

 

2. DO OBJETO 
 

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de Engenharia 

Civil/Arquitetura para elaboração e apresentação de Projeto de reforço estrutural do prédio 

da administração do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT), Memorial 

Descritivo e cronograma e execução da obra. A empresa proponente deverá apresentar o 

projeto tomando como referência o estudo de sondagem constante do anexo “I” deste edital. 

Deverá ainda apresentar juntamente com sua proposta de execução a relação completa dos 

materiais necessários para a execução do projeto estrutural, sendo que todo o material será 

fornecido pela contratante tomando como base tal relação.  
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3. DO REGIME 
 

Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelas 

disposições desta CARTA CONVITE e seus anexos. 

 

Membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL): 

 

Nº 103.612-8, 1º Ten PM Paulo da Silva Moreira Filho Presidente BI nº 22/2015 
de 22Jun15, 
RCAT 

Nº 122.533-3, 2º Ten PM Cláudia Maria da Silva Oliveira  Membro 

Nº 129.512-0, Cabo PM Rogério Maia de Araújo Membro 

 

   

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

objeto desta licitação, escolhidos e convidados pelo RCAT, cadastrados ou não. Também 

poderão participar os demais interessados cadastrados na mesma especialidade. 

 

4.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação 

judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas 

estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 

 

4.3 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste CONVITE. 

 

 

5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
5.1 Deve o licitante apresentar, para efeito de participação no certame, os envelopes de 

“Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”. 

 

5.1.1 Os envelopes de “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” deverão ser 

indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues à Comissão Permanente de 
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Licitação (CPL), na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e 

horário especificados abaixo. 

 

LOCAL: Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT) 

ENDEREÇO: Rua Platina, nº 580, bairro Prado, Belo Horizonte/MG CEP: 30.411.092 

DATA: 14ago2015-Sex 

HORÁRIO: Entrega dos envelopes até,às 13h55min do dia 14ago2015-Sex. 

Abertura do envelope nº 01 às 14h00min do dia 14ago2015-Sex  

 

Para todas as referências de tempo contidas neste Instrumento Convocatório, será 

considerado o horário oficial de BRASÍLIA. 

 

5.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

REGIMENTO DE CAVALARIA ALFERES TIRADENTES 

CONVITE N.º01/2015 

ENVELOPEN.º 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:............................................................................................................... 

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS  

REGIMENTO DE CAVALARIA ALFERES TIRADENTES 

CONVITE N.º 01/2015 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE:............................................................................................................. 

 

5.2 A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do RCAT, somente considerará os 

envelopes de “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” que forem 

entregues à CPL, no local,  até a data e horário definido neste CONVITE. 

 

5.3 Os envelopes serão recebidos devidamente fechados e lacrados, serão numerados e 

rubricados, de acordo com a ordem de apresentação à CPL. 

 

5.4 A apresentação dos documentos e da proposta de preços em desacordo com os termos 

deste edital, com rasuras, borrões ou entrelinhas, implicará na impugnação da proponente 

neste processo licitatório. 
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5.5 Após o Presidente da CPL declarar encerrado o prazo para entrega do envelope da 

“proposta”, nenhum outro será recebido, nem será permitida a juntada de quaisquer 

documentos, adendos, etc. A CPL poderá diligenciar ou solicitar dos licitantes maiores 

esclarecimentos para dirimir dúvidas alusivas à documentação e à proposta. 

 

5.6 Os ENVELOPES Nº 1 e Nº 2, contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de 

Preços, respectivamente, poderão ser entregues: 

 

5.6.1 Pelos Correios ou através de portador, na sala do Almoxarifado do RCAT, no máximo 

até às 13h55min do dia da Sessão de Abertura; 

 

5.6.2 Diretamente à CPL, no início da Sessão de Recebimento e Abertura dos Envelopes, 

no endereço e hora marcada citados no item 5.1.1, deste CONVITE. 

 

5.7 Quaisquer observações, reclamações ou exigências porventura aduzidas, que 

interessem ao julgamento, serão registradas em Ata, para ulterior análise da CPL. 

 

5.8 Somente poderão fazer uso da palavra, apresentar recursos e assinar Atas, os licitantes 

e/ou representantes devidamente credenciados, bem como membros da CPL. 

 

5.9 Não serão recebidas propostas enviadas por sedex, fax ou e-mail, podendo ser feito via 

Correio, desde que seja recebido no local, data e hora estipulados no item 5.1.1 deste edital, 

não tendo a CPL qualquer responsabilidade quanto ao extravio, erro de endereçamento ou 

fato superveniente que não deu causa. 

 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 
 

6.1 Na sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e das propostas 

comerciais, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto à 

CPL, devidamente munido de documento que o credencie a participar do presente 

procedimento licitatório e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, 

exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
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6.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de procuração, 

com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para 

representação, e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 

 

6.3 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 

reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última 

alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

6.4 O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo IV. 

 

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

7.1 A Sessão de Abertura do ENVELOPE Nº 1 (Documentos de Habilitação) será realizada 

às 14h00min do dia 14ago2015-Sex, na Sala do Almoxarifado do RCAT, situado na Rua 

Platina, nº 580, bairro Prado, Belo Horizonte/MG. 

 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
 

8.1Regularidade Jurídica 

 

8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

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

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

 

8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 
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8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.2 Regularidade Fiscal 
 

8.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

8.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

 

8.2.3 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 

Federal; 

 

8.2.4 Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 

regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo 

de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio; 

 

8.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

 

8.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

 

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

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 

 

8.2.8 A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação 

da regularidade fiscal; 

 

8.2.8.1 Os dados do porte dos fornecedores, obtidos por meio da integração de dados do 

Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de 

Materiais e Serviços - SIAD-MG, e de dados do Sistema Integrado de Administração da 

Receita - SIARE-MG, serão utilizados para a comprovação da condição de pequena 

empresa, para fins deaplicação do tratamento diferenciado e simplificado dispensado às 
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microempresas e  empresas de pequeno porte nas aquisições públicas do Estado de Minas 

Gerais, disciplinado no Decreto Estadual nº 44.630, de 2007, nos termos da Resolução 

Conjunta SEPLAG/SEF Nº 8727 de 21/09/2012. 

 

8.2.9 Será assegurada preferência de contratação para microempresas e empresas de 

pequeno porte, conforme Lei Complementar Federal 123/2006; 

 

8.2.9.1 A preferência de contratação mencionada no subitem anterior dar-se-á naquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço; 

 

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

 

8.2.9.3 A pequena empresa mais bem classificada poderá apresentar nova proposta de 

preço, inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 

em seu favor o objeto licitado; 

 

8.2.9.4 Não ocorrendo a contratação da pequena empresa, na forma do inciso anterior, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 

2º do artigo 44 da Lei Complementar Federal nº 123/06, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

 

8.2.9.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º 

do artigo 44 da  Lei  Complementar  Federal nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

8.2.9.6Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena 

empresa, assegurar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para 

a devida e necessária regularização, contados a partir da data em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, observando o disposto no artigo 110 da Lei Federal nº 

8.666, de 21Jun93; 

 

8.2.9.7 O prazo previsto no item 8.2.9.6, poderá ser prorrogado por igual período, se 

requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração; 
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8.2.9.8 A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência 

do direito à contratação, bem como na sujeição às sanções administrativas previstas neste 

Edital. 

 

8.3 Qualificação Econômico-Financeira 
 

8.3.1 Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

cartório distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa 

física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de 

acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93, c/c os ditames da Lei Federal 11.101/05. 

 

8.4 Qualificação Técnica 
 

8.4.1 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, acompanhado 

de prova de situação regular em relação às anuidades devidas para esta entidade; 

 

8.4.2 Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional 

competente, acompanhado de prova de situação regular em relação às anuidades devidas 

para esta entidade; 

 

8.4.3 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista 

no preâmbulo do CONVITE, o(s) profissional(is) de nível superior devidamente 

reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços 

foram executados; 

 

8.5 Juntamente com os documentos referidos neste item 8 (DOCUMENTAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO PRELIMINAR), será apresentado, para fins de habilitação, declaração de 

que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o 

inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal n.º 

9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na 

forma da Lei. Deverá,também, a licitante, apresentar a declaração de fatos impeditivos para 

sua habilitação. As declarações deverão ser confeccionadas conforme modelo a seguir: 
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DECLARAÇÃO 
 

A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 

penas da  lei,  que  na  mesma  não  há realização de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 

16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 

Data e Local 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 

penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

Data e local 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

8.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 

8.6.1 O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Unidade 

Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá 

apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento 

exigido para este certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. 

Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal documento não 

poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento exigido para 

este certame com a validade em vigor. 
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8.6.2 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. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

9.1 A proposta de preços (ENVELOPE Nº 2) deverá ser digitada, em uma via, com suas 

páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, 

sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 

prejuízo à Administração ou não impeçam a exata compreensão de seu conteúdo, 

observado o modelo constante do Anexo “II”, deste CONVITE, e deverá constar: 

 

9.1.1 Nome, CNPJ, endereço, telefone e FAX da empresa proponente; 

 

9.1.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega dos envelopes; 

 

9.1.3 Prazo máximo de 60 (sessenta) dias utéis para a execução do Projeto de reforço 

estrutural do prédio da administração do RCAT, contados após o recebimento da Nota de 

Empenho por parte da CONTRATADA; 

 

9.1.4 Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da 

presente licitação. 

 

9.2 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas o serviço, objeto desta licitação. 

 

9.3 O preço deverá ser apresentado numericamente e por extenso. Ocorrendo divergências 

entre o preço unitário e o valor total, prevalecerá o unitário, com a respectiva correção do 

valor total. Caso a divergência ocorra entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá 

o valor por extenso. 
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9.3.1 O valor máximo aceito pela CPL/RCAT, para a elaboração e execução do projeto 

objeto desta licitação, é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 

9.4 Após o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro 

documento será recebido nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 

esclarecimentos às propostas, salvo expressa solicitação da CPL do RCAT. 

 
 
10. DA SESSÃO PÚBLICA 
 

10.1 No dia, hora e local mencionados no item 5.1.1, deste CONVITE, será realizada a 

Sessão Pública para o Recebimento e a Abertura dos ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 

e d a PROPOSTA DE PREÇOS; 

 

10.2 Durante a sessão, os representantes das proponentes serão consultados pelo 

presidente da CPL para que se pronunciem sobre a intenção, ou não, de interpor recurso 

contra a sua inabilitação, ou contra a habilitação de outras proponentes. Deverá se 

manifestar, de forma expressa, sobre a desistência em fazê-lo. 

 

10.3 Abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

10.3.1 Será procedida a abertura dos ENVELOPES Nº 01 dos proponentes credenciados, e 

será procedida análise da documentação exigida no Item 8, deste instrumento convocatório, 

pela CPL e demais proponentes presentes na Sessão Pública; 

 

10.3.2 Será procedida a devolução DOS ENVELOPES Nº 02, sem abrir, aos licitantes que 

tenham sido inabilitados, desde que tenha sido manifestada a renúncia expressa, por parte 

de todos os concorrentes, do direito de interpor recurso contra a decisão da CPL, que 

habilitou e/ou inabilitou participantes. 

 

10.4 Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

10.4.1 Somente serão abertos os ENVELOPES Nº 02 dos licitantes considerados 

habilitados, desde que tenha ocorrido desistência expressa, por parte de todos os 
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concorrentes, do direito de interpor recurso contra a decisão que habilitou ou inabilitou 

licitantes; 

 

10.4.2 As Propostas Comerciais serão analisadas com apoio da equipe de profissionais do 

Almoxarifado do RCAT, caso necessário, com fito de verificar se estão em conformidade 

com todas as especificações e condições estabelecidas neste CONVITE e seus Anexos, 

sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

 

10.5 Suspensão dos trabalhos na hipótese de não haver desistência expressa por parte de 

todos os concorrentes do direito de interpor recurso contra a decisão da CPL, que habilitou 

ou inabilitou licitantes, assegurando o prazo de 2 (dois) dias úteis para possível interposição 

de recurso. 

 

10.6 Não será admitida, sob qualquer pretexto, a modificação ou substituição de qualquer 

documento constante dos ENVELOPES Nº 01 e/ou 02 após a sua entrega à CPL. 

 

10.7 Ao final dos trabalhos será lavrada a competente “Ata Circunstanciada” da Sessão 

Pública do CONVITE, subscrita pelos membros da CPL, pelas licitantes ou seus 

procuradores presentes, da qual deverão constar: a data, hora e local da sessão; nomes dos 

membros da Comissão Permanente de Licitação, nomes das licitantes habilitadas; menção 

dos motivos de eventuais inabilitações; os valores totais das propostas e quaisquer 

ocorrências relevantes que interessarem ao julgamento das propostas. Será, ao final, 

assinada por todos os presentes. 

 

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

11.1 A CPL procederá ao exame e julgamento das Propostas Comerciais das Licitantes 

HABILITADAS. 

 

11.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL ofertado para o lote 

licitado. 

 

11.3 Não serão consideradas, para efeito de julgamento, as propostas que contenham: 
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11.3.1 Quaisquer ofertas ou vantagens não previstas; 

 

11.3.2 Redução de preços sobre a proposta de menor preço ou indicarem como referência 

preços de outras licitantes; 

 

11.3.3 Menção a outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros 

acréscimos de qualquer natureza para serem computadas além do preço total proposto e; 

 

11.3.4 Outras condições além das previstas e expressamente mencionadas neste 

CONVITE. 

 

11.4 A Comissão verificará se as propostas atendem às condições estabelecidas neste 

CONVITE e nos seus Anexos, desclassificando as que não satisfizerem às exigências no 

todo ou em parte. 

 

11.5 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que contiverem qualquer limitação, reservas 

ou condições em desacordo com o presente CONVITE ou com seus Anexos e contiverem 

qualquer oferta de vantagem não prevista neste CONVITE. 

 

11.6 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a CPL, a seu critério, poderá propor a revogação do processo licitatório ou 

fixar aos licitantes, com a devida anuência destes, o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas do vício que lhe 

deu causa. 

 

11.7 As propostas que atenderem às condições previstas neste CONVITE e seus Anexos, 

serão ordenadas e classificadas em ordem crescente, segundo os preços totais propostos. 

 

11.8 Em igualdade de condições, em caso de empate, o critério de desempate será o 

sorteio, que será realizado em ato público, para o qual todas as licitantes serão prévia e 

expressamente convidadas. 

 

11.9 A CPL deverá lavrar a “Ata de Julgamento”, constando a classificação das propostas e 

a menção dos motivos de possíveis desclassificações; a indicação da proposta vencedora; o 
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valor total da proposta; prazo e demais condições apresentadas, concluindo com a 

adjudicação do objeto da licitação à empresa proponente vencedora do certame. 

 

11.10 Os licitantes serão intimados do resultado do Julgamento das Propostas por meio de 

publicação do ato no Diário Oficial do Estado, “Minas Gerais”, para efeito de possível 

interposição de Recurso Administrativo. 

 

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

12.1 Das decisões relacionadas com este CONVITE caberá recurso nos termos do artigo 

109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.2 Os recursos atinentes à habilitação, inabilitação, classificação, desclassificação do 

licitante, serão dirigidos ao Ordenador de Despesas do RCAT, por intermédio do Presidente 

da CPL, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da intimação da lavratura da respectiva Ata 

do Julgamento. 

 

12.3 O recurso contra a habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das propostas, 

bem como as demais alíneas insertas no inciso “I” do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, 

será dirigido ao Sr. Ten Cel PM Comandante do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, 

por meio da CPL, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

após intimação do ato. 

 

12.4 Caberá representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico, dirigido à 

autoridade que praticou o ato a ser reconsiderado. 

 

12.5 Qualquer recurso ou representação deverá ser protocolado, exclusivamente, na 

Secretaria da CPL, em horário de expediente administrativo da PMMG que segue a 

seguinte previsão: de 08h30min às 12h00min e de 14h00min às 17h00min, de segunda às 

sextas - feiras; às quartas-feiras, por exceção, é de 08h30min às 13h00min. 
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13. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

13.1 Serão obrigações da empresa CONTRATADA: 

 

13.1.1 Executar o serviço de acordo com as normas técnicas aplicáveis e dentro do 

estabelecido no projeto executivo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data 

de emissão da nota de empenho, no horário comercial; 

 

13.1.2Após a execução do reforço estrutural a empresa contratada removerá as paredes 

danificadas erguendo novas paredes e deixando-as com acabamento de reboco filtrado, 

reconstituindo quaisquer avarias nas dependências da edificação decorrentes dos serviços 

executados; 

 

13.1.3 Fornecer todo o equipamento necessário à execução dos serviços; 

 

13.1.4 Sinalizar à obra e implantar medidas de proteção coletiva; 

 

13.1.5 Manter limpo o canteiro de obras e as áreas afetadas; 

 

13.1.6 Fornecer o ferramental necessário à execução dos serviços propostos; 

 

13.1.7 Fornecer aos seus funcionários equipamento de proteção individual (EPI) e 

equipamento de proteção coletivo (EPC), sempre que necessário; 

 

13.1.8 Fornecer aos seus funcionários vestuário adequado, alimentação e transporte; 

 

13.1.9 Os profissionais empregados nos serviços deverão possuir identificação funcional 

individualizada para controle de acesso interno das instalações; 

 

13.1.10 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, 

taxas, impostos e quaisquer outros que venham incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução do objeto do contrato; 
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13.1.11 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à 

CONTRATRANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, os prepostos ou 

terceiros; 

 

13.1.12 Fazer as correções apontadas por comissão designada para recebimento dos 

serviços; 

 

13.1.13 Promover a entrega dos serviços no prazo, local e condições propostas neste 

CONVITE e no contrato, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

 

13.1.14 Responsabilizar-se integralmente por quaisquer prejuízos provocados à 

CONTRATANTE pelos serviços realizados com imperfeição, quando evidenciada a sua 

culpa por negligência, imperícia ou imprudência, seja por ação ou omissão; 

 

13.1.15 Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem 

vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com 

estes, ainda que verificado o acidente em dependência da CONTRATANTE; 

 

13.1.16 Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou despesas de qualquer 

natureza impostas à CONTRATADA em decorrência de descumprimento de qualquer 

cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte; 

 

13.1.17 Cumprir rigorosamente a legislação específica aplicável ao fornecimento do objeto 

deste contrato, bem como as exigências decorrentes das legislações trabalhista, 

previdenciária e de seguros; 

 

13.1.18 Assumir a responsabilidade técnica pelos serviços prestados, providenciando a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no órgão competente, antes do início dos 

serviços; 

 

13.1.19 Designar profissional habilitado para a função de acompanhamento e supervisão 

dos serviços. 
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13.2 Serão obrigações da CONTRATANTE: 
 

13.2.1 Fornecer todo o material constante da relação apresentada pelo contratado; 

 

13.2.2 Fornecer energia elétrica 127/220V no canteiro de obras; 

 

13.2.3 Fornecer água no canteiro de obras; 

 

13.2.4 Deixar o canteiro de obras desimpedido; 

 

13.2.5 Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na 

execução do Contrato; 

 

13.2.6 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

 

13.2.7 Fiscalizar a execução do Contrato, por meio de preposto designado; 

 

13.2.8Efetuar o pagamento no devido prazo fixado naCláusula Quinta deste Contrato; 

 
 
14. DO CONTRATO 
 

14.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proponente vencedora 

será convocado para firmar o termo de Contrato ou instrumento equivalente, conforme 

minuta do Anexo Vdeste CONVITE, e da proposta aceita; 

 

14.1.1 O adjudicatário, para a assinatura do Contrato, deverá comprovar a manutenção das 

condições demonstradas para sua habilitação; 

 

14.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 

Contrato, ou se recuse a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação, sujeitando-se ao Processo Administrativo Punitivo. 
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14.2 O representante legal da proponente vencedora deverá assinar o Contrato, dentro do 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação da 

CONTRATANTE, que será enviada por intermédio de FAX ou correio eletrônico. 

 

14.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato ou 

instrumento equivalente, decorrente desta licitação, será analisada e apresentada antes do 

decurso do prazo citado no subitem anterior, e deverá estar devidamente fundamentada. 

 

14.4 A empresa CONTRATADA deverá encaminhar ao RCAT, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da assinatura do Contrato, sob pena de rescisão contratual, a 

cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme exigido pelo CREA. 

 
 
15. DO PAGAMENTO 
 

15.1 O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do 
RCAT, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do 
recebimento definitivo das fases de execução da obra de reforço estrutural do Prédio 
da administração do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, e aceite pela 
Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM), por meio 
do banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em sua proposta ou na 
Nota Fiscal Eletrônica; 

 

15.1.1 Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, será 

devida a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, mais juros de mora, à razão 

de 0,015% ao dia da data prevista para o pagamento, contados até a data do efetivo 

pagamento, calculado sobre o valor em atraso; 

 

15.1.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 

atualização financeira. 

 

 
 
 
 
 
Examinado, aprovado e de acordo 
 
Matheus Miranda de Oliveira                                                                           Elrobson Machado Pinto, Ten Cel PM 
Assessor Jurídico/ROTAM                                                               Comandante do RCAT 
     - OAB/MG 129.258 
  



20 
 
15.2 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias: 

 

1251.06.181.141.4232.0001.3390.39.22.10.10 
1251.06.181.141.4232.0001.3390.39.22.70.10 
1251.06.181.141.4232.0001.3390.39.22.24.10 

 

 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

16.1 Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a 

Administração Pública Estadual, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do 

Decreto Estadual nº 45.902/12, de 27 de janeiro de 2012, com a observância do devido 

processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, além dos 

seguintes critérios: 

 

16.1.1ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 

fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes e outras 

obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

 

16.1.2 MULTA 
 

16.1.2.1MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos 

seguintes percentuais: 

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

fornecimento não realizado; 

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

superior a 30 (trinta) dias; 

 

16.1.2.2MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com 

vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam 

o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

 

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

Estadual nº 45.902/2012; 

 

16.3 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 

a Administração  Pública  Estadual  pelos  prejuízos  resultantes  de sua ação ou omissão, 

obedecido ao disposto no inciso IV, do artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012. 

 

16.4 O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 16.1.2 deste Edital, retido dos 

pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

 

16.5 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação 

dos órgãos de controle, pelo Ordenador de Despesas do RCAT. 

 

16.6 As sanções previstas nos itens 16.1.1, 16.2 e 16.3, deste Edital poderão ser aplicadas 

cumulativamente à prevista no subitem 16.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do 

interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, com 

exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a contar da 

intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do artigo 38, do Decreto Estadual nº 45.902/2012. 

 

16.7 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 

de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados. 

 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 Aapós a abertura das propostas e classificação dos licitantes, os projetos 
apresentados serão analisados pela Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar de 
Minas Gerais (DAL). 
 
17.1.1 Em caso de a DAL NÃO aprovar o projeto após a análise técnica realizada pela 
DAL, caso seja detectado algum vício, o licitante será desvlassificado e será 
analisado o próximo classificado. 
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17.2 No prazo de 2 (dois) dias úteis anterior a data fixada para a abertura das propostas, 

qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório, nos termos do § 1º, do artigo 41, 

da Lei Federal nº 8.666/93, portanto, este CONVITE deverá ser lido e interpretado na 

íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações 

de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

 

17.3 Será dada vista aos proponentes interessados, tanto das Propostas de Preços, como 

dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão. 

 

17.4 É facultado à CPL ou à Autoridade Superior (Ordenador de Despesas do RCAT), em 

qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos 

competentespareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

 

17.5 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão de 

abertura dos envelopes, devendo manifestar-se, se for de seu interesse, antes da abertura 

dos envelopes das propostas. 

 

17.6 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto no § 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

17.7 É vedado à CONTRATADA subcontratar parcial ou totalmente a execução do objeto 

licitado. 

 

17.8 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em 

parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente comprovado. 

 

17.9 A CPL no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 

não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
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17.10 Informações complementares sobre a presente licitação, se necessárias, serão 

prestadas pela CPL, no horário de 08h30min às 12h00min ou de 14h00min às 17h00min, de 

Segunda a Sexta-feira, exceto Quarta-feira, cujo, o horário é de 08h30min às 13h00min, 

pelo tel: (31) 2123-9551 (SOFI - RCAT). 

 
17.11 Fazem parte integrante deste CONVITE: 

 

17.11.1 – ANEXO I– ESTUDO DE SONDAGEM. 
 

17.11.2 – ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, (memorial descritivo, 

apresentação do projeto, cronograma de execução). 
 

17.11.3 – ANEXO III –MODELO PADRONIZADO PARA APRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO 

COMPLETA DE MATERIAIS. 

17.11.4 – ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO. 
 

17.11.5 – ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO. 
 

17.12 Os licitantes deverão, antes de formular sua proposta, inteirar-se convenientemente 

das condições deste edital. 
 

17.13 Cópia do edital poderá ser apanhada exclusivamente com a Secretária da CPL ou 

tomar conhecimento por meio de cópia afixada em celotex na sede do RCAT, situado na 

Rua Platina, nº 580, bairro Prado, Belo Horizonte/MG. 

 

17.14 Os proponentes interessados na obtenção dos dados do arquivo deste convite 

deverão enviar solicitação para o seguinte e-mail: comprasrcat@gmail.com  ou acessá-lo na 

integra pelo site:www.compras.mg.gov.br, processo CARTA CONVITE 01/2015-RCAT. 

 
Belo Horizonte/MG, 24 de julho de 2015. 

 

 
CLÁUDIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, 2º TEN PM 

MEMBRO DA CPL 
 

ROGÉRIO MAIA ARAUJO, CB PM 
MEMBRO DA CPL 

 

PAULO DA SILVA MOREIRA FILHO, 1º TEN PM 
PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO TÉCNICA 
CONVITE N° 01/2015 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONVITE N° 01/2015 

 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razao Social  

Cnpj  

Endereço  

Telephone/Fax  

Nome do Signatário para assinar  

Identidade do Signatário  

CPF do Signatário  

 
LOTE ÚNICO 

Valor Global do 
Serviço 

Contratação de empresa de Engenharia Civil/Arquitetura para 

elaboração e apresentação de Projeto de reforço estrutural do 

prédio da administração do Regimento de Cavalaria Alferes 

Tiradentes (RCAT), Memorial Descritivo e cronograma e execução 

da obra. A empresa proponente deverá apresentar o projeto 

tomando como referência o estudo de sondagem constante do 

anexo “I” deste edital. Deverá ainda apresentar juntamente com 

sua proposta de execução a relação completa dos materiais 

necessários para a execução do projeto estrutural, sendo que todo 

o material será fornecido pela contratante tomando como base tal 

relação. 

 

 

 

 

R$ 

Prazo de Validade da Proposta 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega dos envelopes. 

Prazo de conclusão do projeto 60 (sessenta) dias úteis. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a elaboração do 

projeto objeto da presente licitação. 
DADOS 
BANCÁRIOS: 

Agência: Conta Banco: 

 

 

 
 
 
Examinado, aprovado e de acordo 
 
Matheus Miranda de Oliveira                                                                           Elrobson Machado Pinto, Ten Cel PM 
Assessor Jurídico/ROTAM                                                               Comandante do RCAT 
     - OAB/MG 129.258 
  



35 
 
ANEXO III - MODELO PADRONIZADO PARA APRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO 

COMPLETA DE MATERIAIS 
CONVITE Nº 01/2015 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE 

TIJOLOS MEDIDA 29X14X9 EM CERÂMICA, 8 FUROS, DE 

PRIMEIRA LINHA, NO PADRÃO TIPO CERÂMICA BRAUNAS  

4.000 

  

  

  

  

  

  

  

 

OBSERVAÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO APONTAR VALORES 
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ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
CONVITE Nº 01/2015 

 

 

(Modelo de Credencial/Indicação de Representante) 
 

Razão Social: 

Endereço: 

Inscrição Estadual:  

C.N.P.J: 

Ref.: CONVITE nº 01/2015 - RCAT 

 

C R E D E N C I A L 
 

Pelo presente instrumento credenciamos o Sr.(a).................................................., 

CPF..............., Carteira de Identidade nº................., do Estado de................ como preposto 

desta empresa junto a CPL, para acompanhamento dos trabalhos e com poderes para 

interpor recursos ou desistir de fazê-lo. 

 

Belo Horizonte/MG,.............de.....................de.2015 

 

 

 

___________________________________________________________ 
Carimbo da Empresa 

 

CLÁUDIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, 2º TEN PM 
MEMBRO DA CPL 

 

ROGÉRIO MAIA ARAUJO, CB PM 
MEMBRO DA CPL 

 

PAULO DA SILVA MOREIRA FILHO, 1º TEN PM 
PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 
CONVITE N° 01/2015 

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO 

REGIMENTO DE CAVALARIA ALFERES TIRADENTES 

 

 

CONTRATO Nº ____ /2015 – RCAT 
 

 

Contrato de prestação de serviço que entre si 

celebram o Estado de Minas Gerais, por 

intermédio do Regimento de Cavalaria Alferes 

Tiradentes (RCAT) e a empresa ....................., 

na forma ajustada. 

 

Contrato de prestação de serviço originário da licitação na modalidade CONVITE 01/2015, 

para elaboração e execução de Projeto de reforço estrutural do prédio da administração do 

RCAT, localizado na Rua Platina, nº 580, bairro Prado, Belo Horizonte/MG,  tomando como 

referência o estudo de sondagem constante do anexo “I” deste edital. 

 

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores. 

 

Cláusula Primeira - DAS PARTES 
 

CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
Endereço: Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, Rua Platina, nº 580, bairro Prado, 

Belo Horizonte - MG 

CNPJ:16.695.025/0001-97 

Representante Legal: Elrobson Machado Pinto, Ten Cel PM. 

Nº. Polícia 086721-8 e CPF N.º451.815.866-00 
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CONTRATADA: 
Nome:  

Endereço: 

CNPJ:                                               Inscrição Estadual: 

 

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

 

Cláusula Segunda - DO OBJETO 
 

A Contratação de empresa de Engenharia Civil/Arquitetura para elaboração e apresentação 

de Projeto de reforço estrutural do prédio da administração do Regimento de Cavalaria 

Alferes Tiradentes (RCAT), Memorial Descritivo, execução do projeto, cronograma de 

execução da obra e execução da obra. A empresa proponente deverá apresentar o projeto 

tomando como referência o estudo de sondagem constante do anexo “I” deste edital. Deverá 

ainda apresentar juntamente com sua proposta de execução a relação completa dos 

materiais necessários para a execução do projeto estrutural, sendo que todo o material será 

fornecido pela contratante tomando como base tal relação.  

 

Cláusula Terceira - DO PREÇO 
 

O preço global do presente contrato é de R$  (            ) no qual já estão incluídas todas 

as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO SUCINTA QUANTIDADE TOTAL R$ 

 

 

 

 

01 

Contratação de empresa de Engenharia 
Civil/Arquitetura para elaboração e apresentação de 
Projeto de reforço estrutural do prédio da administração 
do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT), 
Memorial Descritivo e cronograma e execução da obra. 
A empresa proponente deverá apresentar o projeto 
tomando como referência o estudo de sondagem 
constante do anexo “I” deste edital. Deverá ainda 
apresentar juntamente com sua proposta de execução 
a relação completa dos materiais necessários para a 
execução do projeto estrutural, sendo que todo o 
material será fornecido pela contratante tomando como 
base tal relação. 

 

 

 

 

01 
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Cláusula Quarta - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

A CONTRATADA obriga-se a executar o projeto ESTRUTURAL  citado na Cláusula Terceira 

no Prédio da Administração do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes localizado à Rua 

Platina n 580, bairro Prado BH-MG, em conformidade com projeto executivo para com as 

exigências previstas neste Convite; 

 

I – O Prazo de entrega do projeto executivo pela CONTRATADA, deverá ocorrer no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

 

II - A entrega do projeto executivo deverá ser realizada no Almoxarifado do RCAT, que após 

análise de conformidade do projeto, o encaminhará à Comissão Permanente de Avaliação e 

Recebimento de Materiais - CPARM, para acompanhamento da execução da obra. 

 

III - O não cumprimento do contrato, no que se refere a não elaboração do projeto em 

conformidade com as especificações constantes do Convite, obriga a CONTRATADA a 

providenciar, sob suas expensas, o refazimento do projeto, não incindindo no prazo previsto 

para conclusão da obra. 

 

IV – A entrega da obra concluída pela CONTRATADA, deverá ocorrer no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, 

incluindo o prazo de entrega do projeto executivo. 

 

V - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a termo 

os fatos ocorridos, e encaminhará à autoridade competente para instauração de processo 

administrativo punitivo, visando a aplicação das penalidades previstas naCláusula Oitava. 

 

VI - Havendo necessidade de providências por parte da CONTRATADA, o prazo de 

pagamento será suspenso e considerada a execução do objeto em atraso, sujeitando -a a 

aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras 

sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 

Cláusula Quinta - DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do RCAT, no 
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prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir data de recebimento definitivo da 

obra ou fases da obra apresentado pela empresa em sua proposta de execução   através do 

banco, agência e conta bancária indicada pela CONTRATADA em sua proposta ou na Nota 

Fiscal Eletrônica, pela CONTRATANTE. 

 

§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação da obra pela CPARM, o prazo de 

pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

 

§ 2º - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, será 

devido a multa de 2% sobre o valor em atraso, mais juros de mora de 0,015% ao dia, a partir 

da data prevista para o pagamento, contados até a data do efetivo pagamento, calculado 

sobre o valor em atraso. 

 

 

Cláusula Sexta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

A despesa decorrente deste Contrato correrá por conta da dotação orçamentária: 

1251.06.181.141.4232.0001.3390.39.22.10.10 
1251.06.181.141.4232.0001.3390.39.22.70.10 
1251.06.181.141.4232.0001.3390.39.22.24.10 
 

 

Cláusula Sétima - DAS OBRIGAÇÕES 
 

Constituem obrigações das partes: 

 

I- São obrigações da empresa CONTRATADA: 

 

1- Executar o serviço de acordo com as normas técnicas aplicáveis e dentro do estabelecido 

no projeto executivo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, contado da data de 

emissão da nota de empenho, no horário comercial; 

 

2- Recompor o padrão de acabamento existente em todas as suas características nos locais 

de intervenção, reconstituindo quaisquer avarias nas dependências da edificação 

decorrentes dos serviços executados; 
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3- Fornecer todo o equipamento necessário à execução dos serviços; 

 

4- Sinalizar a obra e implantar medidas de proteção coletiva; 

 

5- Manter limpo o canteiro de obras e as áreas afetadas; 

 

6- Fornecer o ferramental necessário à execução dos serviços propostos; 

 

7- Fornecer aos seus funcionários equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento 

de proteção coletivo (EPC), sempre que necessário;  

 

8- Fornecer aos seus funcionários vestuário adequado, alimentação e transporte; 

 

9-Os profissionais empregados nos serviços deverão possuir identificação funcional 

individualizada para controle de acesso interno das instalações; 

 

10- Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que venham incidir sobre seu pessoal necessário à execução 

do objeto do contrato; 

 

11- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à 

CONTRATRANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, os prepostos ou 

terceiros; 

 

12- Fazer as correções apontadas por comissão designada para recebimento dos serviços; 

 

13-Promover a entrega dos serviços no prazo, local e condições propostas neste no 

contrato, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

 

14- Responsabilizar-se integralmente por quaisquer prejuízos provocados à 

CONTRATANTE pelos serviços realizadoscom imperfeição, quando evidenciada a sua culpa 

por negligência, imperícia ou imprudência, seja por ação ou omissão; 

 

15- Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas 

nalegislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem 
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vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com 

estes, ainda que verificado o acidente em dependência da CONTRATANTE; 

 

16- Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou despesas de qualquer 

natureza impostas à CONTRATADA em decorrência de descumprimento de qualquer 

cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte; 

 

17- Cumprir rigorosamente a legislação específica aplicável ao fornecimento do objeto deste 

contrato, bem como as exigências decorrentes das legislações trabalhista, previdenciária e 

de seguros; 

 

18- Assumir a responsabilidade técnica pelos serviços prestados, providenciando a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no órgão competente, antes do início dos 

serviços; 

 

19- Designar profissional habilitado para a função de acompanhamento e supervisão dos 

serviços. 

 

II- São obrigações da CONTRATANTE: 

 

1- Fornecer todo o material constante da relação apresentada pelo contratado; 

 

2-Fornecer energia elétrica 127/220V no canteiro de obras; 

 

3- Fornecer água no canteiro de obras; 

 

4- Deixar o canteiro de obras desimpedido; 

 

5- Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na 

execução do Contrato; 

 

6- Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

 

7- Fiscalizar a execução do Contrato, através de preposto designado; 
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8- Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quinta deste Contrato; 

 

Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES 
 

8.1 – Caso a contratada descumpra total ou parcialmente as obrigações assumidas com a 

Administração Pública Estadual,  serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do 

Decreto estadual nº 45.902/12, de 27 de janeiro de 2012, com a observância do devido 

processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, além dos 

seguintes critérios: 

 

8.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 

fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes e outras 

obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 

 

8.1.2 – MULTA 
 

8.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos 

seguintes percentuais: 

 

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

fornecimento não realizado;  

 

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

superior a 30 (trinta) dias; 

 

8.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com 

vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam 

o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

 

8.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos 

definidos no artigo 6º da Lei Estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do Decreto 

Estadual nº 45.902/2012; 
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8.3 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 

a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, 

obedecido o disposto no inciso IV, do artigo 38, do Decreto Estadual nº 45.902/2012. 

 

8.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 8.1.2 deste Edital, retido dos 

pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

 

8.5  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação 

dos órgãos de controle, pelo Ordenador de Despesas do RCAT. 

 

8.6 – As sanções previstas nos itens 8.1.1, 8.2 e 8.3, deste Edital poderão ser aplicadas 

cumulativamente à prevista no subitem 8.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do 

interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, com 

exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a contar da 

intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do artigo 38, do Decreto Estadual nº 45.902/2012. 

 

8.7 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 

motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados. 

 

 

Cláusula Nona  - DA FISCALIZAÇÃO 
 

9.1 - A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo Almoxarife do RCAT, sendo 

que a gestão do contrato será realizada pelo Chefe da Seção de Orçamento e Finanças do 

RCAT. Competirá ao fiscal do contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 

cumprimento do Contrato, em especial às questões técnicas da execução do projeto, e 

exercer, em toda a sua plenitude, a ação fiscalizadora de que trata a Lei Federal n.º 

8.666/93. 
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9.2 - Ao gestor do contrato fica a incumbência em acompanhar os prazos de conclusão da 

obra, notificação por descumprimento do contrato apontado pelo fiscal do contrato e entrega 

definitiva do objeto pela CPARM. 

 

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, 

vício redibitório e, na ocorrência desse, não implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

 

§ 2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a obra executada, 

se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na 

proposta da CONTRATADA e pela especificação do objeto do certame. 

 

Cláusula Décima  –  DA VIGÊNCIA 
 

O presente Contrato terá seu prazo de vigência até a entrega definitiva da obra. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - DA ALTERAÇÃO 
 

O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais, 

bem como acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 65, da 

Lei Federal n.º 8.666/93, conforme o previsto na Lei e somente ocorrerá dentro do exercício 

financeiro vigente. 

 

 

Cláusula Décima Primeira - DA RESCISÃO 
 

Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, de acordo com o inciso I do art. 79 da 

Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II, do mesmo 

diploma legal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese da rescisão prevista no artigo. 77 da Lei Federal nº 

8.666/93, ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a 

aplicar as penalidades previstas na Cláusula Oitava deste Contrato. 
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Cláusula Décima Segunda - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

I  - A tolerância com qualquer atraso por parte da CONTRATADA não importará, de forma 

alguma, em alteração contratual. 

 

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar o objeto licitado. 

 

III – A execução deste Contrato em todas suas cláusulas e os casos omissos, será regida 

em conformidade com Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Estadual 

n.º 13.994/01 e Decreto Estadual nº 45.902/2012. 

 

Cláusula Décima Terceira - DA PUBLICAÇÃO 
 

A CONTRATANTE fará a publicação deste Contrato no Diário Oficial do Estado, “Minas 

Gerais”, em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Artigo. 61 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Quarta - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na 

aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes 

contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas três vias de igual teor, para um só 

efeito. 

 

Belo Horizonte, _____, de_____________de 2015. 

 

 

CONTRATANTE:  
 
CONTRATADA:  
 
TESTEMUNHAS: 
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