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1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio por intermédio  da Polícia Militar de Minas
Gerais, através da Centro de Suprimentos e Aquisições de Tecnologia da Informação e
Comunicação – CSA-TIC, torna pública a realização de licitação na modalidade  pregão
eletrônico do tipo menor preço, no modo de disputa aberto e fechado, em sessão pública, por
meio do site www.compras.mg.gov.br, visando a Aquisição de Webcam, computador, notebook,
tablet, licença, ilha de edição e equipamento para sistema de microfone sem fio, 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 Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020 .

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 Decreto 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996,
pelas Resoluções 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 constituem parte integrante
e inseparável  para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pelo pregoeiro Jader Jose Rodrigues da Costa, 
designado por meio da Resolução designado por meio do Boletim Interno nº 02 de 20 de
janeiro de 2020 – CSC-PM/DAL, e Equipe de Apoio constituída pelos seguintes
servidores: Sub Ten PM Marcelo Ferreira da Costa, 1º Sgt PM Marcelo Campos Paiva, e
Sd PM Franciele Alves da Silva Ribeiro, sendo suplente de pregoeiro o 1º Sgt PM Bruno
Laporte Rocha, designado por meio da Resolução designado por meio do Boletim Interno
nº 02 de 20 de janeiro de 2020 – CSC-PM/DAL e Boletim Interno 10 de 08 de junho de
2020 – CSC-PM/DAL.

1.1.1. A sessão de pregão terá início no dia 09 de dezembro de 2020, às
09h:00min. 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 relativa ao certame.

1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo
do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. OBJETO
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2.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Webcam, computador,
notebook, tablet, licença, ilha de edição e equipamento para sistema de microfone sem fio.
, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com
as exigências e quantidades estabelecidas neste 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 último.

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 http://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, alternativamente, via e-mail csa-
licitacoes@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/entidade gestor 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 identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante
que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e
documentações pertinentes 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, tipo (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
notificação 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 motivada 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.

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, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.8. As denúncias, petições 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
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a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, 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 participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG
nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF.

4.1.1. A participação em todos os lotes da presente licitação é limitada a
licitantes enquadrados como beneficiários indicados no caput do art. 3º do
Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018;

4.1.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser
observado o disposto no item 5.6 deste edital.

4.1.1.2. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a
cota principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º
do art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a
contratação do item deverá ocorrer pelo menor preço obtido.

4.1.1.3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada
definida nos termos do inciso I do § 2º do art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437,
de 26 de junho de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, desde que idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro
colocado da cota principal.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, física 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 § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;

4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;

4.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;

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

4.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;

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

4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art.
87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.4.4. Estiverem 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
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Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002;

4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar coma
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento
no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores
membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas
exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituição da República;

4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.4.8. Empresas reunidas em consórcio.

4.5. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.

4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para fins
de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que trata a Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 15 da Lei Estadual
20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui restrição no (s) documento
(s) de regularidade fiscal, com o compromisso de que irá promover a sua
regularização caso venha a formular o lance vencedor, cumprindo
plenamente os demais requisitos de habilitação, conforme determina o inciso
XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.

4.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar,
juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes declarações constantes do
anexo III do Edital:

4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

4.7.2. que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.7.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5. DO CREDENCIAMENTO
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.
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5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

5.4. 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.

5.4.1. 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 praticados e a presunção de capacidade
técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no
site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via e-
mai l: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento de
Segunda-feira à Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.

5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que desejar
obter os benefícios 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, 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.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios lista
dos no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, cuja consulta é
pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção por
utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos
documentos que estiverem vigentes.

6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais documentos
exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser anexados em até 5
arquivos de 20 Mb cada.

6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.

6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
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durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.

6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6.10. 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 substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

6.11. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

6.11.1. Valor unitário e total do item;

6.11.2. Marca;

6.11.3. Modelo;

6.11.4. Anexar em PDF arquivo contendo especificações do objeto, bem como
outras informações pertinentes;

6.11.5. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta inicial
constante de folder, catálogo, ficha para os todos itens/lotes .

6.11.6. 6.11.6. Conforme alerta durante o cadastramento da proposta, não é
permitido vincular arquivo(s) que contenha(m) qualquer tipo de identificação do
fornecedor.

6.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6.13. 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.

6.13.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de todos
os custos unitários do itens envolvidos em cada lote do presente certame.

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

6.14. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos
do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar na proposta,
conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e sem ICMS que serão
classificados conforme itens abaixo.

6.14.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas 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.

6.14.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços e a homologação serão realizados a partir dos preços dos quais foram
deduzidos os valores relativos ao ICMS.

6.14.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 6.14.1. e 6.14.2.
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6.14.4. O disposto nos subitens 6.14.1 e 6.14.2. não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.

6.14.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 6.14.4 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: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

6.14.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS , caso seja vencedor, deverá
enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, 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. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do
licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. 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
contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta
do licitante detentor do menor preço para cada lote.

7.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.3.1. 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 identificação do
fornecedor.

7.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/lote.

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser 0,5 % (zero virgula cinco por cento), para todos os lotes.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
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7.9. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente determinado, de até dez minutos,
a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.10. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas
com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas acima,
poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo
de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até
o encerramento do prazo.

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará os
lances conforme sua vantajosidade.

7.11.1. Na ausência de lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atenda às exigências de habilitação.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

7.18. Do empate ficto
7.18.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas
e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada
a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 47.437/2018.

7.18.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.18.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
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7.18.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

7.18.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.19. Do empate real
7.19.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.19.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.19.2.1. no país;

7.19.2.2. por empresas brasileiras;

7.19.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

7.19.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.19.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação
em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.22. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.22.1. O critério de julgamento será o de menor preço por lote, apurado
de acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.

7.22.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
48.012/2020.

7.22.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para todos
os fins aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas neste Edital,
contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar preços
manifestamente inexequíveis.

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

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

7.22.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30%
(trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a
inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da
planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação,
será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.

7.22.3. 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;

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

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

7.22.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

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

7.22.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

7.22.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.22.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que
seja obtido preço melhor.

7.22.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

7.22.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá� ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global nem dos
unitários.

8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
8.1. Não haverá apresentação de amostras no presente certame.

9. DA VERIFICAÇÃO 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 participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
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aos seguintes cadastros:

a) CAGEF;

b) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à

Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;

c) CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;

d) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

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

9.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.

9.1.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
inabilitação.

9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.3. 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.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, 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.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a
data de envio da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o
momento da verificação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro ao
licitante o envio da documentação atualizada, por meio de documentação
complementar via sistema.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
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no prazo de duas horas , sob pena de inabilitação.

9.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida se
houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação.

9.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II- Proposta Comercial e
das declarações constantes no Anexo III - Modelos de Declarações.

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

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

9.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais
de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;

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

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

9.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

9.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

9.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

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

9.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes
do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos
relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito
Tributário – CDT, que poderá ser emitida pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

9.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
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9.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante  a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de
negativa, 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 1º de maio de 1943;

9.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos,
ou positivas com efeitos de negativas.

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

9.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio
da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;

9.9.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que deverão ser apresentados por todos os
licitantes independentemente do tipo de empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, comprovando que a licitante possui boa situação
financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC).

9.9.2.1. Serão aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

9.9.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76
(Sociedade Anônima):

9.9.2.1.1.1. Publicadas em Diário Oficial; ou

9.9.2.1.1.2. Publicados em jornal; ou

9.9.2.1.1.3. Por cópia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

9.9.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):

9.9.2.1.2.1. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou

9.9.2.1.2.2. Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

9.9.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar Federal nº 123/06 (Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:

9.9.2.1.3.1. Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

9.9.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando forem próprios,
deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e pelo seu contador
ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão permitir a
identificação do veículo e da data de sua publicação e conter o nome do
contador e o número de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.

9.9.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram
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ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do  Brasil nº1.774,
de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD para os fins previstos no
item 9.9.2 do edital.

9.9.4. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período da existência da sociedade.

9.9.5. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada
por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se
habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez  Corrente (LC),  maiores  ou  iguais  a 1 (um)
extraídos das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = -----------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

Ativo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante
9.9.6. Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um dos
índices mencionados no ITEM 9.9.5, valor maior ou igual ao valor do índice previsto no
edital, poderá comprovar de forma alternativa, a existência de patrimônio líquido
correspondente a, no mínimo, até 10% do valor estimado da contratação.

9.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.10.1. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com
as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de
Referência ANEXO a este Edital, 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, vedado o auto atestado, compreendendo os requisitos abaixo
relacionados:

9.10.1.1. Para todos os Lotes: Atestado(s) comprobatório(s) da
capacidade técnica da Licitante para fornecimento dos itens ofertados,
atendendo ao quantitativo mínimo de 10% (vinte por cento) das quantidades
apresentadas no Anexo I - Termo de Referência; arredondando o número para
posterior inteiro em caso de refrão.

9.10.2. Os atestados deverão conter:

9.10.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).

9.10.2.2. Local e data de emissão.

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

9.10.2.4. Período da execução da atividade.

9.10.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 9.10.1,
é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características
do objeto da licitação.
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9.10.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 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 atividades.

9.11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.11.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto 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 utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

9.11.1.1. 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.

9.11.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no
momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de Compras
http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a classificação das
propostas.

9.11.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de
informações e o fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos
de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de
certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.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.

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

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

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

9.11.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;

9.11.3.4. 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.

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

9.11.5. Aos beneficiários listados no item 5.3 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 partir 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.

9.11.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
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concedido o mesmo prazo para regularização.

9.11.5.2. 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, intimados a comparecer no dia e horário
informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de
pregão do lote em referência.

10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será
efetuada mediante envio para o e-mail csa-
licitacoes@pmmg.mg.gov.br e comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, e
identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
processo e lote), observado o prazo previsto no item 10.1.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

11.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

11.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
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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.

12.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

12.3. 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.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, nas dotações:

13.1.1. 1251 6 181 34 4057 1 4 4 90 40 6 0 73 1

13.1.2. 1251 6 181 34 4057 1 3 3 90 40 6 0 73 1

13.1.3. 1251 6 181 34 4057 1 4 4 90 52 8 0 73 1

13.1.4. 1251 6 181 34 4057 1 4 4 90 52 7 0 73 1

13.2. Sendo gerado o convênio SIAFI número  9210809.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Conforme disposto no art. 62, caput e § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, nos casos de compra com entrega  imediata e integral dos  bens
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, a
minuta contratual é dispensável, podendo ser substituída por outros instrumentos hábeis,
tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem
de execução de serviço.

14.2. As aquisições serão realizadas por autorização de fornecimento e nota de
empenho.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
ora ajustado.

16. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
16.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o presente
certame.

17.  DO PAGAMENTO
17.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado de
Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico,
 a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30
(trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva 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 efetiva comprovação da
execução do objeto, se houver.

17.1.2. 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 autenticidade do arquivo  digital da NF-e (o
destinatário tem à disposição o aplicativo “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 daNF-e.
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17.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo
gestor.

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

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

17.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.

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

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A licitante/adjudicatária 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 do Decreto nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;

18.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s)
dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;

18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;

18.1.4. 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;

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

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4,18.1.5.

18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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.

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

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administrativas 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 administrativo sancionatório.

18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3 a 18.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
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Administração Pública Estadual –CAFIMP e no CAGEF.

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

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;

18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada 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 administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –PAR.

18.10. Os contratantes ou adjudicatários serão notificadas dos atos que forem praticados
nos processos de aplicação de penalidades sucessivamente por:

18.10.1. Endereço eletrônico dos representantes credenciados ou do fornecedor
cadastrado, com aviso de recebimento, conforme o art. 7°, parágrafo 2°, do Decreto no
46.668/2014;
18.11. Os contratantes ou adjudicatários ficam obrigados a informar, nas
respectivas propostas comerciais, atas e, quando houver, nos contratos, os endereços
eletrônicos (e-mail) para os quais devem ser enviadas as notificações de comunicação;

18.11.1. Enviadas as notificações para os endereços informados, as empresas ficam
obrigadas a declararem o seu recebimento, em resposta à mensagem de notificação, no prazo
máximo de dois dias úteis;

18.11.2. Notificação expedida pelo SEI - Sistema Eletrônico Integrado, a qual será
enviada para o contratado ou adjudicatário cadastrado, para que constitua sua
assinatura eletrônica ao termo;
18.11.3. Após 05 (cinco) dias úteis de envio do termo de notificação, conforme registro de
movimentação processual do SEI, caso não tenha sido exarada a assinatura mencionada no
item 14.11 ou não tenha havido manifestação de resposta, a empresa será considerada
notificada para todos os efeitos decorrentes da conclusão do procedimento de aplicação de
penalidades; 

18.11.4. Pelo correio, por meio de carta registrada com aviso de recebimento;
18.12. Será considerada válida a notificação enviada pelo correio, cujo recebimento
tenha sido efetuado por funcionário da pessoa física ou jurídica contratante; 

18.12.1. Por meio de ofício, entregue mediante recibo, que poderá ser assinado pelo
sócio-proprietário, representante legal ou funcionário do contratado ou adjudicatário;
18.12.2. Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOMG -,
caso o fornecedor se encontre em lugar ignorado ou inacessível, depois de exauridas
as possibilidades descritas nos incisos anteriores

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
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19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisões.

19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo
I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do
objeto da contratação.

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

19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

19.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.

19.8. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital
de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 26/11/2020, às 14:20, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º Tenente,
em 26/11/2020, às 15:19, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes, Tenente
Coronel, em 26/11/2020, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
22182823 e o código CRC A61B12C5.

Referência: Processo nº 1250.01.0001881/2018-94 SEI nº 22182823
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.

 

ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO DA
UNIDADE DE
COMPRAS

24/11/2020 PMMG 1250071

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto o Pregão para aquisição de aquisição de
Webcam, computador, notebook, tablet, licença, ilha de edição e equipamento para sistema de
microfone sem fio, sob a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste documento.

 

 

ORDEMCOD SIAD DESCRIÇÃO DOS ITENS QTDE

1 1336983

WEBCAM - CONEXÃO: USB 2.0 OU
SUPERIOR; IMAGEM: COLORIDA; LENTES:
AUTO-FOCO COM ZOOM DE NO MÍNIMO 2X;
CAPTURA IMAGEM ESTÁTICA: MÍNIMA DE
720P; CAPTURA VÍDEO:MÍNIMA DE 30FPS;
CAPTURA VÍDEO AO VIVO(1): NÃO
APLICÁVEL

2

2 1696882

COMPUTADOR - MODELO: AVANÇADO;
SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS
OEM;MEMÓRIA: 16GBGB DDR4-2400;
PROCESSADOR: 64 BITS/X86 COM
EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO; DISCO
RÍGIDO: 1 SSD 240GB, 1 HDD 1000GB;
MONITOR: LED 21,5
POLEGADAS;RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1920
X 1080 A 60HZ;

3

3 1696904

NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO -
IDENTIFICAÇÃO: NOTEBOOK PADRÃO;
SOFTWARE:WINDOWS 10 PROF. 64 BITS
OEM; CLOCK: PARA USO EM NOTEBOOKS;
DISCO RÍGIDO: 500GBHDD 7200RPM OU
SSHD 5400RPM; MEMÓRIA: 8GB DDR4-2400;
TELA: LED MIN. 13 E MAX. 14,6POLEGADAS;
DISPOSITIVO: LEITOR DE CARTÃO DE
MEMÓRIA SD; ACESSÓRIOS: MALETA OU
MOCHILA, CABO DE AÇO DE SEGURANÇA;

1

TABLET PC - PROCESSADOR: QUAD CORE,
64 BITS, CLOCK MIN 1.6 GHZ; MEMÓRIA RAM:
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4 1623079

RAM MÍNIMA 3 GB; MEMÓRIA
ARMAZENAMENTO: 16GB INSTALADA E
EXPANSÍVEL PARA 32 GB;TAMANHO TELA
EM POLEGADA: MÍNIMO 9.6 POLEGADAS;
RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1280 X
800(WXGA) PIXEL; CONECTIVIDADE:
BLUETOOTH, 3G/4G, WI-FI; CONEXÃO: HDMI,
MICRO USB;SISTEMA OPERACIONAL:
ANDROID 7 OU SUPERIOR; ACESSÓRIOS (1):
CAPA PROTETORA;ACESSÓRIOS (2):
CARREGADOR USB COMPATÍVEL, FONE DE
OUVIDO; ACESSÓRIOS (3): CABO USB
COMPATÍVEL QUE PERMITA CONEXÃO A UM
PC

1

5 92835 LICENÇA DE USO PERPETUO DE
SOFTWARE VMIX PRO

1

6 1734814

ILHA DE EDIÇÃO - COMPONENTE: SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO;
COMPONENTE(1): MEMÓRIA
32GB(2X16GB)/DDR4/MIN 2.666MHZ;
COMPONENTE (2): PROCESSADOR
8NUCLEOS/MIN 3.60GHZ/16MB CACHE;
COMPONENTE (3): ARMAZENAMENTO 1: 02
HDS 4TB EM RAID 0; COMPONENTE (4):
ARMAZENAMENTO 2: SSD MIN 500GB;

1

7 1703366

EQUIPAMENTO PARA SISTEMA DE
MICROFONE SEM FIO - IDENTIFICAÇÃO:
CONTROLADOR DE SISTEMA DE
MICROFONE SEM FIO; COMPATIBILIDADE:
SISTEMA SEM FIO SENNHEISER SERIEG2,
3000, 5000; ALIMENTAÇÃO: 110/220V

1

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Lote 01

WEBCAM

SIAD: 1336983 QUANTIDADE: 2 unidades

ITENS DESCRIÇÃO
Unidade
Padrão /
Característica

Especificação Mínima

1 Webcam   
2 Resolução  720p
3 Microfone Embutido  Obrigatório
4 Taxa de Velocidade fps 30fps

5 Comprimento do cabo metros 1,5 m

6 Tipo de Interface  USB 2.0

7 Compatível com os sistemas
operacionais  

Windows® 10 ou
posterior, Windows 8,
Windows 7
macOS 10.10 ou
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8
Modo de dispositivo de vídeo
USB (UVC) com clientes de
videochamada compatíveis

 

macOS 10.10 ou
posterior, Chrome
OS™, Android™v 5.0
ou superior

9 Manual de operação/configuração Idioma Inglês ou Português

10 Entrega Prazo 30 dias corridos
11 Garantia on-site Prazo 12 meses

 

Lote 02

MICRO COMPUTADOR AVANÇADO COM MONITOR

SIAD: 1696882 QUANTIDADE: 03 unidades

SUBITEMDESCRIÇÃO Unidade Padrão / Característica Especificação
Mínima

1 Micro Computador   

2
 

Processador 7ª
geração ou 3ª
geração
 

TIPO I7 mínimo ou
Ryzen 7

Cache  12MB
Núcleos 8 ou mais

GHz 4.7 GHz\

3 Memória DDR4 Frequência/Qualidade 2666MHz MHz,
16GB

4 Placa de vídeo Placa de vídeo com pelo menos6GB GDDR6 e no mínimo
1500 CUDA Obrigatório

5 leitor de cartão SD SD Obrigatório

6 HD e um SSD 01 (um) dispositivo de armazenamento

1TB (HD) e
SSD 256GB de
espaço de
armazenamento
e interface M.2

7 Placa Mãe

Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na
placa principal); Interface de áudiocom entrada frontal e
traseira para microfone e fone de ouvido não sendo aceito o
uso de adaptadores para atender esta exigência; no mínimo
9 (nove) interfaces USB nativas sendo 3 (três) frontais e 6
(seis) traseiras no mínimo

 

Não será permitido o uso de adaptadores para atender esta
exigência
Pelo menos 4 (quatro) portas deverão ser do tipo USB 3.0
(não será permitido o uso de adaptadores para atender este
requisito); Possuir 4 (quatro) slots PCI sendo no mínimo 1
(um) slot PCI express x16 e 1 (um) slot PCI x4.
BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou
customizadas. A BIOS deve possuir o número de série do
equipamento em campo editável que permita inserir
identificação customizada podendo ser consultada por
software de gerenciamento, como número de propriedade e
de serviço.
As atualizações, quando necessárias, devem ser
disponibilizadas no site do fabricante. Possuir, no mínimo, 1
(uma) porta de vídeo HDMI e 1 (uma) porta Display Port.
Suportando no mínimo 2 (dois) monitores simultaneamente.
Deverá incluir os cabos necessários para ambas as
conexões de vídeo;

8 Monitor tipo LCD

Monitor tipo LCD com iluminação em LED com no mínimo
23 (vinte e três) polegadas e resolução 1440x900 Interface
HDMI ou Display Port. Contraste mínimo de 1000:1 23 Polegadas
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(típico).ngulo de visão 150º/150º (vertical/horizontal)

9 Teclado ABNT II
Português  Obrigatório

10 Mouse USB Optico, com botão de rolagem. Obrigatório

11 Microsoft Windows 10
Pro 64bits  Obrigatório

12 Gabinete

Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de
disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte
frontal do gabinete. Deverá permitir a abertura do
equipamento e a troca de componentes internos (disco
rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de
expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não
sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete
original. Fonte de alimentação 110/220V –bivolt automático
com PFC ativo (80 plus Gold) comprovado através do
catálogo oficial do fabricante, com potência suficiente para o
pleno funcionamento do equipamento e seus recursos.
Deverá possuir no mínimo 90% de eficiência

Obrigatório

13 Entrega Prazo 30 dias
corridos

14
Garantia on-site No
Estado de Minas
Gerais

Prazo 36 meses

 

Lote 3

NOTEBOOk
SIAD: 1696904 QUANTIDADE: 01

SUBITEM DESCRIÇÃNotebookO Unidade Padrão /
Característica Especificação Mínima

1    

2 Processador 7ª geração ou
superior

Tipo I7 mínimo ou Ryzen 7
Cache 4MB
Núcleos 4 ou mais
GHz 1.6 GHz

3 Memória DDR4 Frequência/Quantidade 2666MHz MHz, 8GB
4 Placa de vídeo dedicada 2GB de GDDR5 Obrigatório
5 leitor de cartão SD SD Obrigatório

6 HD ou SSD 01 (um) dispositivo de
armazenamento

500GB (HD)ou240GB
(SSD)

7 Tela LED antirreflexo Tamanho 14 Polegadas
8 Teclado ABNT II Português  Obrigatório
9 Maleta ou mochila incluso  Obrigatório
10 Microsoft Windows 10 Pro 64bits   
11 Entrega Prazo 30 dias corridos

12 Garantia on-site No Estado de
Minas Gerais Prazo 12 meses

 

Lote 4

TABLET
SIAD: 1623079  QUANTIDADE 01

Unidade
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SUBITEM DESCRIÇÃO Padrão /
Característica

Especificação Mínima

1 PROCESSADOR QUAD CORE  4 Núcleos
2 Velocidade  1,5 GHz
3 Tamanho da Tela  10,1"
4 Resolução da Câmera dianteira  2
5 Resolução da Câmera traseira MPixel 2

6 Memória interna MPixel
32Gb expansível a
512Gb por cartão SD
ou Micro SD

7
Recursos de conexões WI-FI 802.11,
A/B/G/N/AC, Bluetooth, 4G e micro
USB

 Obrigatório

8 Memória RAM  2Gb
9 Sistema Operacional  Android 9.0 ou superior

10 Capa Protetora para o Tablet e
Película protetora para tela.  Obrigatório

11

Acessórios: 01 (um) carregador de
bateria. Acessórios deverão ser
originais efornecidos pelo mesmo
fabricante do Tablet ofertado

 Obrigatório

12 Certificado de homologação junto à
ANATEL  Obrigatório

13 Manual de operação/configuração Idioma Inglês ou Português
14 Entrega Prazo 30 dias corridos
15 Garantia on-site Prazo 12 meses

 

Lote 5

LICENÇA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE VMIX PRO
SIAD: 92835 QUANTIDADE: 01

SUBITEM DESCRIÇÃO
Unidade
Padrão /
Característica

Especificação Mínima

1 Software
VMixPro HD   

2 Entrega Prazo 30 dias corridos

3 Garantia Prazo
Período vitalício, incluindo
atualizações durante o
período

 

Lote 6

COMPUTADOR PARA EDIÇÃO DE IMAGEM, VÍDEO E SOMCOM MONITORES
SIAD: 1734814 QUANTIDADE: 01

SUBITEM DESCRIÇÃO
Unidade
Padrão /
Característica

Especificação Mínima

1
Estação de trabalho tipo
Desktopcom as seguintes
especificações mínimas:

  

Botão liga/desliga e indicadores
de atividade da unidade de
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2 disco rígido e do computador
ligado (power-on) na parte
frontal do gabinete.

 Obrigatório

3

Deverá permitir a abertura do
equipamento ea troca de
componentes internos (disco
rígido, unidade de mídia óptica,
memórias e placas de
expansão) sem a utilização de
ferramentas (Tool Less), não
sendo aceitas quaisquer
adaptações sobre o gabinete
original

 Obrigatório

4 Unidade óptica leitora/gravadora
de CD/DVD.  Obrigatório

5 Processador  Processador I7 8700 3.20 GHZ

6 Memória GB

Memória de no mínimo 16GB de
memória RAM com barramento DDR4
de frequência mínima em 2666MHz,
expansível até pelo menos 32GB;

7 Armazenamento

Disco Rígido

Possuir uma unidade de disco rígido
interno ao equipamento, HDD com
interface sata, com no mínimo 1TB de
espaço de armazenamento e
velocidade de rotação igual ou superior
a 7200 RPM

Disco de
Estado
Sólido

Possuir disco de estado sólido (SSD)
interno ao equipamento, com no
mínimo 480 GB de espaço de
armazenamento e interface M.2;

8

Placa mãe com chipsetB365,
com 4portas USB 3.0 e 2portas
USB 2.0. Saida emvídeo
VGAcom DVI e/ou VGA com
HDMI

 Obrigatório

9 Placa de vídeo 256BITS 4GB
GDDR5  Obrigatório

10 Teclado USB, sem o uso de
adaptadores, ABNT, português.  Obrigatório

11
Mouse USB, sem o uso de
adaptadores, ótico, com botão
de rolagem

 Obrigatório

12 Fonte de Alimentação Waltts

Fonte de alimentação 500W–bivolt
automático com PFC ativo (80 plus
Gold) comprovado através do catálogo
oficial do fabricante, com potência
suficiente para o pleno funcionamento
do equipamento e seus recursos.
Deverá possuir no mínimo 90% de
eficiência;

13 Monitores Dois

2 (dois) Monitores tipo LCD com
iluminação em LED com no mínimo 23
(vinte e três) polegadas e resolução
1920x1080 Interface HDMI ou Display
Port. Contraste mínimo de 1000:1
(típico).

Deve ser entregue com software
licenciado instalados: Microsoft
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14 Windows 10 64-bit (Professional
ou superior) em Português
(Brasil). Office Home Business
em Português (Brasil)

Licença Obrigatório

15

Deve ser entregue com os
seguintes acessórios: Cabos,
conectores e todos os
acessórios necessários para o
funcionamento do computador.
Fornecer adaptador de energia
–Padrão Brasil (3 Pinos);

Cabos Obrigatório

16 Suporte  

O Fabricante deve possuir site na
internet para download de drivers e dos
softwares originais instalados em
fábrica além de suporte técnico e
verificação do status da garantia, não
sendo aceita a comprovação através
de redirecionamento para sites de
terceiros

17 Manual de
operação/configuração Idioma Inglês ou Português

18 Entrega Prazo 30 dias corridos

19 Garantia on-site no Estado de
Minas Gerais Prazo 36 meses

 

Lote 7

Microfone transmissão sem fio
SIAD: 1703366 QUANTIDADE: 01

SUBITEM DESCRIÇÃO
Unidade
Padrão /
Característica

Especificação Mínima

1 Transmissão Sem Fio  2.4GHz Wireless Digital
2 Transmissores Incluídos  Bodypack com microfone
3 Faixa de Operação Máxima metros 70m
4 Encriptação bits 128 bits
5 Nível de saída de áudio  +3 dBU
6 Bateria  Li-po recarregável via usb
7 Vida da bateria Horas 7 horas
8 Alcance de frequência Hz 50 Hz a 20 kHz
9 SPL máximo  100 dB SPL
10 Latência segundos 6 ms

11 Dimensões máximas do Transmissor (Cx Lx A,
mm)

44,0 x 45,3 x 18,5 mm
(máxima)

12 Dimensões máximas do Receptor (Cx Lx A,
mm)

44,0 x 46,4 x 18,5 mm
(máxima)

13 Peso máximo do Transmissor Gramas (g) 31,0 g(máximo)
14 Peso máximo do Receptor Gramas (g) 31,0 g(máximo)

15

Acessórios Inclusos:2 Windshields de peleBolsa de
armazenamentoCabo de Patch Rode SC2
Right-Angle Enrolado TRS de 3,5 mm2 Cabos USB
tipo A para USB tipo C

 Obrigatório
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16 Sistemas Operacionais Compatíveis:  
macOS 10.10 ou
posterior, Windows 10
®ou posterior

17 Manual de operação/configuração Idioma Inglês ou Português
18 Entrega Prazo 30 dias corridos
19 Garantia on site Prazo 12 meses

2.  
3. DOS LOTES: 

3.1. Cada item corresponde a um lote.
3.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
4.1. Os objetos licitados visam atender demanda da PMMG.

5. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
5.1. Será utilizado o pregão eletrônico, tendo em vista que são bens comuns.

6. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
6.1. Não será permitida a participação 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.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.1. Para todos os Lotes: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica
da Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de
10% (vinte por cento) das quantidades apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;
arredondando o número para posterior inteiro em caso de fração�;

8. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
8.1. Serão atendidos as propostas que atendam as especificações técnicas
presente neste anexo, para tanto a Administração poderão ser solicitados prospectos,
catálogos, folders, fichas técnicas ou outros documentos para comprovação.

9. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
9.1. Da amostra:

9.1.1. Não será exigida a apresentação de amostras.

10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
10.2. Prazo de Entrega:

10.2.1. Até 30 (trinta) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento
da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

10.2.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o
fornecedor do produto poderá solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da
área demandante aceitar a solicitação, desde que não haja prejuízo no
abastecimento da rede.

10.3. Do Local e Horário de Entrega:
10.3.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida
Amazonas, nº 6455, CSA-TIC fundos do 5º BPM, bairro Gameleira, Belo Horizonte,
MG, CEP 30.510-900, no horário de 09h:00min as 12h:00min e de 13h:00min as
16h:45min de segunda a sexta, exceto na quarta que será de 09h:00min as
12h:45min.

10.4. Condições de recebimento:
10.4.1. Os produtos serão recebidos:

10.4.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação, oportunidade em
que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
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embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;

10.4.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento provisório.

10.4.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo
ser providenciada a mão-de-obra necessária.

10.4.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela PMMG exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s)
produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas
posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da
Lei n.º8.078/90.

10.5. Cronograma físico-financeiro:
10.5.1. Não se aplica.

11. DO PAGAMENTO:
11.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida 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 partir da data final do período de adimplemento a que se
referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

12. DO CONTRATO:
12.1. Entrega Imediata:

12.1.1. O instrumento contratual será substituído por nota de
empenho e/ou autorização de fornecimento emitida pelo Portal de Compras/MG.
Então, não se aplica contrato, uma vez que a entrega será única e integral,
considerada aquela com prazo inferior a 30 dias e que não gere obrigação futura.

 

13. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

13.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

13.1.1. Será designado o servidor: Chefe da Seção de Suprimento do CSA-
TIC.

13.2.  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 apontadas.

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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.

13.6. 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. 

13.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.
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14. DAS GARANTIAS:
14.1. Garantia financeira da execução:

14.1.1. Não será exigida garantia financeira da execução para este objeto.

14.2. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

14.2.1. A garantia será a estabelecida na especificação técnica.

15.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
15.1. Não será permitida a subcontratação.

 

16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
16.1. Da Contratada: 

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

16.1.2. Emitir 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 substituir, 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 72 (setenta e duas) horas.

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.

16.1.7. Responsabilizar-se pela garantia 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 compatibilidade 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;

16.2. Da Contratante: 
16.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

16.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem 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.
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16.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

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

16.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, 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 pertinentes.

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 destinado, 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
pertinente.

17.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

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 cumulativamente 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 garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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 educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
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17.6. A aplicação de sanções administrativas 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 administrativo 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
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.

17.8. As sanções de suspensão do direito de participar 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 participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

17.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada 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 administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

17.10. Os contratantes ou adjudicatários serão notificadas dos atos que forem praticados
nos processos de aplicação de penalidades sucessivamente por:

17.10.1. Endereço eletrônico dos representantes credenciados ou do fornecedor
cadastrado, com aviso de recebimento, conforme o art. 7°, parágrafo 2°, do Decreto no
46.668/2014;
17.10.2. Os contratantes ou adjudicatários ficam obrigados a informar, nas
respectivas propostas comerciais, atas e, quando houver, nos contratos, os endereços
eletrônicos (e-mail) para os quais devem ser enviadas as notificações de comunicação;

17.10.3. Enviadas as notificações para os endereços informados, as empresas ficam
obrigadas a declararem o seu recebimento, em resposta à mensagem de notificação, no prazo
máximo de dois dias úteis;

17.11. Notificação expedida pelo SEI - Sistema Eletrônico Integrado, a qual será
enviada para o contratado ou adjudicatário cadastrado, para que constitua sua
assinatura eletrônica ao termo;
17.11.1. Após 05 (cinco) dias úteis de envio do termo de notificação, conforme registro de
movimentação processual do SEI, caso não tenha sido exarada a assinatura mencionada no
item 14.11 ou não tenha havido manifestação de resposta, a empresa será considerada
notificada para todos os efeitos decorrentes da conclusão do procedimento de aplicação de
penalidades; 

17.12. Pelo correio, por meio de carta registrada com aviso de recebimento;
17.12.1. Será considerada válida a notificação enviada pelo correio, cujo recebimento
tenha sido efetuado por funcionário da pessoa física ou jurídica contratante; 

17.13. Por meio de ofício, entregue mediante recibo, que poderá ser assinado pelo
sócio-proprietário, representante legal ou funcionário do contratado ou adjudicatário;
17.14. Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOMG -,
caso o fornecedor se encontre em lugar ignorado ou inacessível, depois de exauridas
as possibilidades descritas nos incisos anteriores
18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
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imediatamente após o encerramento do envio de lances.

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 26/11/2020, às 14:20, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º Tenente,
em 26/11/2020, às 15:21, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes, Tenente
Coronel, em 26/11/2020, às 16:04, 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 Franciele Alves da Silva Ribeiro, Soldado,
em 26/11/2020, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
22182890 e o código CRC C4FC7728.

Referência: Processo nº 1250.01.0001881/2018-94 SEI nº 22182890
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.

ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE BENS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 1250071 97/2020
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE      

ITEM 01 – _______, conforme especificação técnica do item
____ do Anexo I do Edital.

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

SEM ICMS

R$ R$

COM ICMS

R$ R$

Prazo de
Garantia  
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Assistência
Técnica  

Prazo de
Entrega  

Marca e
modelo  

.

.

.

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.

Data e local.

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 26/11/2020, às 14:20, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º Tenente,
em 26/11/2020, às 15:21, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes, Tenente
Coronel, em 26/11/2020, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
22183443 e o código CRC 873C3CC7.

Referência: Processo nº 1250.01.0001881/2018-94 SEI nº 22183443
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Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira - Belo Horizonte - CEP 30510-900�
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.

PMMG/DTS/CSA-TIC LICITAÇÕES

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2020.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho
por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO
ESTADUAL Nº  47.437, de 2018

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no rol
descrito no item 5.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a impeça de
usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 2018.

Data e local.

______________________________
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Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos
incisos III e IV  do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 26/11/2020, às 14:20, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º Tenente,
em 26/11/2020, às 15:22, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes, Tenente
Coronel, em 26/11/2020, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
22183966 e o código CRC 0295A273.

Referência: Processo nº 1250.01.0001881/2018-94 SEI nº 22183966

 

PADRÃO - Declarações de Bem PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 22183966         SEI 1250.01.0001881/2018-94 / pg. 40



ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.08.2019.

AUTORIZAÇÃO

 

 

ANEXO V - MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

 

Autorização de Fornecimento: _______

 

Processo: _______ Procedimento de Contratação: _______

 

Órgão ou entidade: _______

            CNPJ:  _______

            Unidade de Compra: _______

Dados do empenho

Nº e ano
do
empenho

Data do

empenho

Unid.

Contábil/executora
Unid.
Orçamentária

Nº do
contrato ou
instrumento
equivalente

     

           

Elemento-Item de despesa: _______

Fornecedor:   CNPJ: _______

                        Razão Social: _______

Endereço: _______ (endereço completo)

Telefones:      _______

Banco: Nº Banco _______ – Nome do Banco _______

Agência: _______                            

Conta Corrente: _______

Unidade de Pedido: _______

Endereço de Entrega: _______

Item de material: _______

PADRÃO - Autorização de Fornecimento PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 22184066         SEI 1250.01.0001881/2018-94 / pg. 41



Especificação: _______

Demais informações necessárias para contratação: _______

 

Unid. aquisição /
fornecimento

Frequência

De
Entrega

Qtd.
Valor
unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

 

 
    

 

Valor Total da Autorização de Fornecimento:      R$ _______ (Valor total por extenso)

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.

 

CONDIÇÕES GERAIS
As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome: _______

CNPJ:  _______                    

Telefones: _______ ou _______

Endereço: _______ (endereço completo)

 

Observações:

 

OBS.: DEVERÁ AINDA SER INFORMADO NO CORPO DA NOTA FISCAL:
- dados bancários para pagamento (conta, agência e banco);
- unidade Executora 1250070-CTS, nº e ano do Empenho;
- se Simples Nacional ou não;
- Valor do desconto de ICMS com o Decreto, se, Empresa do Estado de MG;
- nº de série dos itens adjudicados.

 

O edital está  disponível em:

< https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/consultaPregoes.html>

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: As especificações técnicas dos itens do Pregão Eletrônico,
estão no Anexo I - Termo de Referência.

 

O Terno de Referência - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO 95/2020 PREVÊ QUE:
 

 

 10 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
10.2 - Prazo de Entrega:
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10.2.1 - Até 30 (trinta) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de
Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

10.2.2 - Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do
produto poderá solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a
solicitação, desde que não haja prejuízo no abastecimento da rede.

10.3 - Do Local e Horário de Entrega:
10.3.1 - Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Amazonas, nº 6455,
CSA-TIC fundos do 5º BPM, bairro Gameleira, Belo Horizonte, MG, CEP 30.510-900, no horário
de 09h:00min as 12h:00min e de 13h:00min as 16h:45min de segunda a sexta, exceto na quarta
que será de 09h:00min as 12h:45min.

 

12 -  Do Contrato
12.1.1 O instrumento contratual será substituído por autorização de fornecimento emitida pelo
Portal de Compras/MG. Então, não se aplica contrato, uma vez que a entrega, para cada
autorização de fornecimento emitida, será única e integral, considerada aquela com
prazo inferior ou igual a 30 (trinta) dias e que não gere obrigação futura.

 
 

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 destinado, 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 pertinente.

17.1.3 - Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

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 cumulativamente 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 garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

17.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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
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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 educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

17.6 - A aplicação de sanções administrativas 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 administrativo 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 Executivo de Minas Gerais - CAGEF.

17.8 - As sanções de suspensão do direito de participar 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 participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.8.3 - Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

17.9 - Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada 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 administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.

17.10 - Os contratantes ou adjudicatários serão notificadas dos atos que forem praticados nos
processos de aplicação de penalidades sucessivamente por:

17.10.1 - Endereço eletrônico dos representantes credenciados ou do fornecedor
cadastrado, com aviso de recebimento, conforme o art. 7°, parágrafo 2°, do Decreto no
46.668/2014;
17.10.2 - Os contratantes ou adjudicatários ficam obrigados a informar, nas
respectivas propostas comerciais, atas e, quando houver, nos contratos, os endereços
eletrônicos (e-mail) para os quais devem ser enviadas as notificações de comunicação;

17.10.3 - Enviadas as notificações para os endereços informados, as empresas ficam
obrigadas a declararem o seu recebimento, em resposta à mensagem de notificação, no prazo
máximo de dois dias úteis;

17.11 - Notificação expedida pelo SEI - Sistema Eletrônico Integrado, a qual será enviada
para o contratado ou adjudicatário cadastrado, para que constitua sua assinatura
eletrônica ao termo;
17.11.1 - Após 05 (cinco) dias úteis de envio do termo de notificação, conforme registro de
movimentação processual do SEI, caso não tenha sido exarada a assinatura mencionada no
item 14.11 ou não tenha havido manifestação de resposta, a empresa será considerada
notificada para todos os efeitos decorrentes da conclusão do procedimento de aplicação de
penalidades; 

17.12 - Pelo correio, por meio de carta registrada com aviso de recebimento;
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17.12.1  - Será considerada válida a notificação enviada pelo correio, cujo recebimento tenha
sido efetuado por funcionário da pessoa física ou jurídica contratante; 

17.13 - Por meio de ofício, entregue mediante recibo, que poderá ser assinado pelo
sócio-proprietário, representante legal ou funcionário do contratado ou adjudicatário;
17.14 - Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOMG -, caso
o fornecedor se encontre em lugar ignorado ou inacessível, depois de exauridas as
possibilidades descritas nos incisos anteriores
 

 

 

Belo Horizonte, __________ de ___________________de _____________

 

 

_________________________________

Aprovação do Emitente

 

 

_________________________________

Assinatura do Fornecedor

 

 

Data: _______/_________/_________

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 26/11/2020, às 14:20, 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 Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º Tenente,
em 26/11/2020, às 15:22, 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 Silvio Luis Teixeira Mendes, Tenente
Coronel, em 26/11/2020, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
22184066 e o código CRC 5A872A54.

Referência: Processo nº 1250.01.0001881/2018-94 SEI nº 22184066
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

 Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020.

Parecer nº 686/2020-DTS/Assessoria Jurídica

 

Assunto:      Pregão Eletrônico nº 97/2020-CSA-TIC.

Ref.:             Aquisição de de webcam, computador, notebook, tablet, licença, ilha de edição e
equipamento para sistema de microfone sem fio - Processo SEI 1250.01.0001881/2018-94

 

Aprovo a minuta de edital de Pregão Eletrônico nº 97/2020 (22182823) que tem por objeto a
aquisição de webcam, computador, notebook, tablet, licença, ilha de edição e equipamento
para sistema de microfone sem fio, por estar formalizada em consonância com a legislação de
regência. 

A presente aprovação fica condicionada à aposição de assinatura no respectivo instrumento
convocatório.

“Sub censura”.
 

Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Jurídica - DTS

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 26/11/2020, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
22326344 e o código CRC 7C977FB8.

Referência: Processo nº 1250.01.0001881/2018-94 SEI nº 22326344
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MINAS GERAIS � CADERNO 1 DIÁRIO DO EXECUTIVO SEXTA�FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2020 � 17 

ATO N.º 2160/2020 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º. alínea “a”, da Lei n.º 10.254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de Passos, 
JOSE RONALDO ALVES, MASP n.° 04445193, classificado no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
01/2020, vaga 109, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020.
ATO N.º 2162/2020 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º. alínea “a”, da Lei n.º 10.254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15.463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível VI, Grau A, da Unidade Acadêmica de Divinópo-
lis, SIMONE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO, MASP n.° 14466601, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designa-
ção Temporária, nº 01/2020, vaga 159, com a carga horária de 20 horas 
aula semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2020.

Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora

26 1422950 - 1

Universidade Estadual de Montes 
Claros - UNIMONTES

Reitor: Prof. Antônio Alvimar Souza

ATO Nº 009 – REITORA EM EXERCÍCIO/2020
- A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Montes Claros 
- UNIMONTES, Professora ILVA RUAS ABREU , usando da compe-
tência delegada pelo art. 1°, inciso IV, §3° do Decreto n°. 45.055, de 10 
de março de 2009, alterado pelo Decreto nº. 46.032, de 21 de agosto de 
2012, CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PAR-
TICULARES – LIP, nos termos do art. 179, da Lei nº 869, de 5/7/1952 

e Decreto nº 28.039, de 2/5/1988, por 02 (dois) anos, a contar da data de 
publicação à seguinte servidora: Masp 1305175-0 – KATIA REGINA 
GANDRA LAFETA, Médico Universitário.

ATO Nº 010 – REITORA EM EXERCÍCIO/2020
- A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Montes Claros 
- UNIMONTES, Professora ILVA RUAS ABREU , usando da compe-
tência delegada pelo art. 1°, inciso IV, §3° do Decreto n°. 45.055, de 10 
de março de 2009, alterado pelo Decreto nº. 46.032, de 21 de agosto 
de 2012, REVOGA, a pedido, o Ato de CONCESSÃO DE LICENÇA 
PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE, em razão de remoção para a 
Comarca de Montes Claros, referente à servidora: Masp 1175170-8 – 
Angela Machado Soares, ocupante do cargo efetivo de Técnico Uni-
versitário da Saúde, Nível III, Grau B, lotada no Hospital Universitário 
Clemente de Faria, a partir da data da publicação.

26 1422482 - 1

Editais e Avisos

SECRETARIA DE ESTADO DE 

GOVERNO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000491/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Felixlândia. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 361 dias passando seu vencimento para 26/01/2022. Assina-
tura: 25/11/2020. 

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000190/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Tiros. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 361 dias passando seu vencimento para 26/01/2022. Assinatura: 
25/11/2020. 

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000477/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Inhapim. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 361 dias passando seu vencimento para 26/01/2022. Assinatura: 
25/11/2020. 

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000300/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Abadia dos Dourados. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 158 dias passando seu vencimento para 07/07/2021. 
Assinatura: 25/11/2020. 

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491001845/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Monjolos. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 33 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 25/11/2020.

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491001275/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Engenheiro Navarro. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 293 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. 
Assinatura: 25/11/2020. 

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491001764/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Almenara. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 238 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 25/11/2020.

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491001825/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Espinosa. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 298 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
25/11/2020.

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491001276/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Ipanema. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 223 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
25/11/2020. 

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000990/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Municí-
pio de Barão de Cocais. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 104 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 25/11/2020.

15 cm -26 1422512 - 1

DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO – 
COMARCA GUAXUPÉ /MG

RESUMO – RESOLUÇÃO 334/2020
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, no uso de atribuição prevista 
no artigo 9º, inciso XII e no artigo 132, ambos da Lei Complemen-
tar Estadual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e no artigo 7º da Deli-
beração nº 006/2011 do Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais e considerando o teor da Resolução 206/2019; 
RESOLVE: Art. 1° - Homologar a Classificação Final dos candidatos 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado - PSS, para o preenchi-
mento de cadastro reserva no programa de Estágio não Obrigatório 
Direto, na área de Direito, realizado na Comarca de GUAXUPÉ, na 
forma do Anexo desta resolução. Art. 2° - Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, podendo também ser visualizada no site 
www.defensoria.mg.def.br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço Volun-
tário, Serviços, Processo Seletivo. Assina: Gério Patrocínio Soares. 
Defensor Público-Geral. Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020.

4 cm -26 1422624 - 1

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA
Policia Militar de Minas Gerais – Primeira Regiao de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo

CATEGORIA III – PRESTACOES DE SERVICOS
Mês/Ano CNPJ Razão Social Data da exigibilidade Justificativa Valor

09 / 2020 20.809.651/0001-34 TRIUMPHO GESTAO DE SERVIÇOS EIRELI 27/10/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a 
integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade 
da prestacao de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (conservação e limpeza das dependencias do 49 BPM)

R$ 4.555,25

Quartel em Belo Horizonte, 26 de Novembro de 2020
Vanderlan Hudson Rolim, Ten Cel PM

Ordenador de Despesas / CAA – 1ª RPM
Arilson Pereira Miranda, 1 Ten PM

Responsavel Tecnico

12 cm -26 1422844 - 1

EXTRATO DE CONTRATO PMMG 
Encerramento ao contrato nº 9237880/2019-Aj.G - Ajudância-Geral 
de prestação de serviços de fornecimento de organização e execução 
de eventos do CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DO 
PROED EM CONTAGEM que entre si celebram o estado de minas 
gerais, através da polícia militar de minas gerais/ ajudância-geral e a 
empresa Mundial Produções e Locações de Bens Moveis Eireli, na 
forma abaixo ajustada. A partir do dia 31/10/2020.

2 cm -26 1422542 - 1

PMMG/DTS/CTS-AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DO PREGÃO 63_20

Às 14:23:04 horas do dia 24 de Novembro de 2020, após constatadas 
as regularidades dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. 
(a) SILVIO LUIS TEIXEIRA MENDES homologa e conclui o pregão 
para aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 
PARA ATENDER CONVÊNIOS SICONV 880225 E 880233. Resul-
tado: Lote 01; Fornecedor 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLO-
GIA LTDA; Valor do Lote R$ 120.960,00; Lote 2; Fracassado; Lote 3; 
Fornecedor 19.119.796/0001-24 - BECAPE PERIFERICOS E MANU-
TENCAO DE COMPUTADORES EIRELI – ME; Valor R$ 6.000,00. 
Consulta:https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/
consulta/consultaPregoes.html

3 cm -26 1422579 - 1

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PMMG-DS-CSC SAÚDE- Pregão Eletrônico 214/2020. Pro-
cesso de Compras:1255302000214/2020 – Processo SEI nº 
1250.01.0006499/2020-47. Objeto: Aquisição de suprimentos médicos 
e odontológicos para consumo no Centro Odontológico (CODONT) e 
(NAIS) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
de Minas Gerais. A íntegra da Ata e Termo de Conclusão do Pregão, 
disponível no site: www.compras.mg.gov.br

2 cm -26 1422916 - 1

SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO
PMMG - 1 RPM - CAA-1 – O Ordenador de Despesas faz publicar 
o extrato do ato de solução do PAP nº 26/2019 - Aud Set, instaurado 
em desfavor da empresa Hammer Construções EIRELI - ME, inscrita 
no CNPJ 26.956.850/0001-51, por descumprimento de clausulas con-
tratuais pactuadas com a Administração Pública no contrato de Nº 
9162244/2017. A empresa foi sancionada nos seguintes termos: multa 
de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato cumprido fora das 
condições contratadas, o que corresponde a R$ 2.679,72 (dois mil, seis-
centos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

3 cm -26 1422831 - 1

CANCELAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO 
CONVÊNIO Nº04/2017 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb. X Prefeitura municipal de Araguari/
MG. Objeto: Tornar sem efeito a publicação do termo de rescisão do 
convênio nº 04/2017- Nº pedido 1398979.

1 cm -26 1422547 - 1

SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO
PMMG - 1 RPM - CAA-1 – O Ordenador de Despesas faz publicar 
o extrato do ato de solução do PAP nº 27/2019 - Aud Set, instaurado 
em desfavor da empresa Hammer Construções EIRELI - ME, inscrita 
no CNPJ 26.956.850/0001-51, por, em tese, haver descumprido clausu-
las contratuais pactuadas com a Administração Pública no contrato de 
Nº 9170656/2017. Ao se defender, a empresa apresentou motivos sufi-
ciente para não ser penalizada.

2 cm -26 1422835 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG –12ª RPM. Pregão Eletrônico 27/2020: Objeto:aquisição de 
equipamentos para unidades da 12ª RPM, conforme Edital. Propostas: 
envio ao Portal de Compras/MG até 08:59 do dia 10/12/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG –12ª RPM. Pregão Eletrônico 33/2019: Objeto:CONTRATAÇÃO 
de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veí-
culos LEVES e MÉDIOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, 
da frota do 11º BPM e frações apoiadas que dispõe de recurso de con-
vênio financeiro, com o eventual emprego de peças e acessórios de 
reposição original, com fornecimento parcelado para o ano de 2020, 
conforme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG até 08:59 
do dia 18/11/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG –12ª RPM. Pregão Eletrônico 34/2019: Objeto:CONTRATAÇÃO 
de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veí-
culos LEVES e MÉDIOS, e MOTOCICLETAS DE DIVERSAS MAR-
CAS E MODELOS, da frota do 26º BPM e frações apoiadas que dispõe 
de recurso de convênio financeiro, com o eventual emprego de peças e 
acessórios de reposição original, com fornecimento parcelado para o 
ano de 2020, conforme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/
MG até 08:59 do dia 18/11/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG –12ª RPM. Pregão Eletrônico 35/2019: Objeto:CONTRATAÇÃO 
de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veí-
culos LEVES e MÉDIOS, e MOTOCICLETAS DE DIVERSAS MAR-
CAS E MODELOS, da frota do 62º BPM e frações apoiadas que dispõe 
de recurso de convênio financeiro, com o eventual emprego de peças e 
acessórios de reposição original, com fornecimento parcelado para o 
ano de 2020, conforme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/
MG até 08:59 do dia 18/11/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG –12ª RPM. Pregão Eletrônico 36/2019: Objeto:CONTRATAÇÃO 
de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veí-
culos LEVES e MÉDIOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, 
da frota da 17ª Cia PM Ind e frações apoiadas que dispõe de recurso de 
convênio financeiro, com fornecimento parcelado para o ano de 2020, 
conforme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG até 08:59 
do dia 18/11/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG –12ª RPM. Pregão Eletrônico 37/2019: Objeto: Aquisição de 
ração para semoventes caninos do 11º BPM, 14º BPM e 26º BPM com 
fornecimento parcelado durante o ano de 2020. Propostas: envio ao 
Portal de Compras/MG até 08:59 do dia 21/11/2019.

11 cm -26 1422480 - 1

PUBLICAÇÃO CONTRATO 009263296/2020, PROCESSO 
1251666 000025/2020, PREGÃO 08/2020. 

Publicação do Contrato nº 009263296/2020 que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais por meio do Batalhão de Polícia Militar de 
Meio Ambiente e a empresa Formulários Gráficos Industria e Comércio 
LTDA - ME Objeto: Contratação de serviços de confecção de Placas e 
totem para unidades do CPMAmb/BPMMAmb, com vigência a partir 
de 27/11/2020 de novembro de 2020, encerrando-se em 27 de dezem-
bro de 2021. Valor do contrato: R$ 23.200,00

2 cm -26 1422925 - 1

TERMO ADITIVO
PMMG/DF – 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 334.4/2018. PAR-
TES: Polícia Militar de Minas Gerais e o Município de Muriaé/MG. 
OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta (Do valor, da definição e destina-
ção dos recursos), alterar o Plano de Trabalho estabelecendo um novo 
Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso, e prorrogar a vigên-
cia VALOR: O valor total estimado em deR$ 407.000,00(quatrocentos 
e sete mil reais).PeloMUNICÍPIOserá repassado o valor total deR$ 
370.000,00(trezentos e setenta mil reais).Será executado pelaPMMGo 
valor deR$ 37.000,00(trinta e sete mil reais)a título de contrapartida em 
serviços. VIGÊNCIA: da publicação até 31/12/2021. ASSINATURA: 
25/11/2020

3 cm -26 1422582 - 1

EXTRATO DE CONTRATO
PMMG/9ª RPM - Extrato do Contrato nº 9263626/2020 de Serviço, fir-
mado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio da PMMG/E.M 
9ª RPM e o fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEI-
REDO ENGENHARIA, Processo de compra nº 1259760 000049/2020, 
Cotação Eletrônica. Objeto: Readequação do espaço físico nos con-
sultórios do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da 9ª RPM, 
visando proporcionar melhores condições de trabalho ao corpo clínico 
do Núcleo, bem como um maior bem-estar dos pacientes durante os 
atendimentos nos consultórios. Valor total: R$ 19.900,00. Vigência: até 
31/12/2020. Assinatura: 26/11/2020. Signatários: pela contratada Iago 
Neves de Figueiredo, pela contratante Maj Rodrigo Brasil Pereira.

3 cm -26 1422552 - 1

CONVÊNIO DE REPASSE NÃO FINANCEIRO 
038/2020 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb. x COOPERATIVA DOS CAFEI-
CULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA - LTDA - COOCAFÉ / 
LAJINHA/MG. Objeto: O presente convênio tem por objeto o esta-
belecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, 

visando aperfeiçoar o Policiamento de Meio Ambiente na preservação 
da ordem pública nos Municípios pertencentes ao 3º PEL PM MAmb 
da 12ª Cia PM MAmb. Valor: R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos 
reais). Vigência: Este convênio terá vigência a partir de Dezembro de 
2020 até 31 de dezembro de 2021.

3 cm -26 1422747 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG-DS-CSC-SAUDE. Pregão Eletrônico nº 313/2020. Pro-
cesso de Compras: 1255302000313/2020 - Processo SEI nº: 
1250.01.0008625/2020-69. Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS 
ALOPÁTICOS, sob a forma de entrega INTEGRAL, e de acordo com 
as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos. 
Propostas: Envio no Portal de Compras até as 08h59min do dia 10 de 
dezembro de 2020. www.compras.mg.gov.br

TERMO ADITIVO
PMMG-DS-CSC SAÚDE- Pregão Eletrônico para Registro de Pre-
ços nº 20/2020. Planejamento SIRP nº 20/2020. Processo nº SEI: 
1250.01.0004244/2019-19. 1º Termo Aditivo 01/2020 a Ata de Registro 
de Preços de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) e outros 
materiais Médico-Hospitalares III. Objeto: Alteração de preço registra-
dodos itens 24 e 25 da Ata 12371562 . Empresa:Conceitos Comércio 
de Artigos de uso Comercial Ltda. As demais cláusulas e disposições 
contratuais permanecem inalteradas, vigorando em toda sua plenitude 
para todos os efeitos legais. A íntegra da Ata disponível no site: www.
compras.mg.gov.br

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PMMG-DS-CSC SAÚDE- Pregão Eletrônico 213/2020. Pro-
cesso de Compras:1255302000213/2020 – Processo SEI 
nº1250.01.0004114/2020-34. Objeto: contrataçãodeempresa especia-
lizada na execução de serviços de vidraçaria, com fornecimento de 
peças, acessórios e instalação de vidro temperado incolor, espessura de 
8mm, para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, tornou-se fra-
cassado. A íntegra da Ata e Termo de Conclusão do Pregão, disponível 
no site: www.compras.mg.gov.br

7 cm -26 1422878 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG/CTS. Pregão Eletrônico nº 1250071 97/2020. Objeto: Aquisi-
ção de Webcam, computador, notebook, tablet, licença, ilha de edição e 
equipamento para sistema de microfone sem fio, de acordo com espe-
cificações técnicas descritas no Edital. Encaminhamento das propos-
tas comerciais para o Portal de Compras/MG: até dia 09/12/2020 às 
08h55min. Abertura das propostas dia 09/12/2020 às 09h00min. A ínte-
gra do edital e outras informações pelo telefone 31-2123-1103. Edital 
disponível no site www.compras.mg.gov.br e www.pmmg.mg.gov.br

2 cm -26 1422872 - 1

PUBLICAÇÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇO
CMB/DAL – PMMG PUBLICAÇÃO Atas 16A e 16B/2020, Pla-
nejamento 211/2020 - A PMMG torna público que REGISTROU o 
PREÇO dos Lotes 01 a 07, 15, 17, 21 e 24 para a empresa Condor 
S/A Indústria Química, CNPJ 30.092.431/0001-96, Lotes 09, 10, 22 e 
23 para a empresa RJC DEFESA E AEROSESPACIAL LTDA, CNPJ 
71.919.328/0001-54, para aquisição de Instrumentos de Menor Poten-
cial Ofensivo/Menos Letais por um período de 12 meses a contar da 
data da publicação no Diário Oficial, não podendo ser prorrogada . A 
integra da Ata do RP encontra-se disponível aos interessados no site: 
www.compras.mg.gov.br.

3 cm -26 1422476 - 1

EXTRATO DE CONTRATO
PMMG/CPE – CNB Construções e Serviços Ltda – Contrato nº 
9263387/2020, cujo objeto: contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia com fornecimento de materiais para intervenção 
nas instalações sanitárias do vestiário de Cabos e Soldados do Batalhão 
ROTAM da PMMG. Assinatura: 26/11/2020. Vigência 26/11/2020 a 
25/11/2021. Valor global R$ 122.500,00.

2 cm -26 1422497 - 1

EXTRATO DE CONTRATO PMMG 
Encerramento ao contrato nº 9237880/2019-Aj.G - Ajudância-Geral 
de prestação de serviços de fornecimento de organização e execução 
de eventos CURSO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A 
VIOLENCIA CONTRA MULHERES 2020 X Senior Village Serviço 
Eirelli que entre si celebram o estado de minas gerais, através da polícia 
militar de minas gerais/ ajudância-geral e a empresa arte e eventos tda, 
na forma abaixo ajustada. A partir do dia 18/08/2020

2 cm -26 1422544 - 1

TERMO ADITIVO
PMMG/DF – 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 276.4/2018. PAR-
TES: Polícia Militar de Minas Gerais e o Município de Muriaé/MG. 
OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta (Do valor), a Cláusula Quinta 
(Da Movimentação dos Recursos Financeiros), alterar o Plano de 
Trabalho estabelecendo um novo Plano de Aplicação e Cronograma 
de Desembolso, e prorrogar a vigência. VALOR: O valor total deste 
Convênio está estimado emR$ 316.800,00(trezentos e dezesseis mil e 
oitocentos reais), sendo repassado peloMUNICÍPIOo valor total deR$ 
288.000,00(duzentos e oitenta e oito mil reais) eexecutado pelaPMMGo 
valor deR$ 28.800,00(vinte e oito mil e oitocentos reais)a título de con-
trapartida em serviços. VIGÊNCIA: da publicação até 31/12/2021. 
ASSINATURA: 25/11/2020

3 cm -26 1422587 - 1

SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO
PMMG - 1 RPM - CAA-1 – O Ordenador de Despesas faz publicar 
o extrato do ato de solução do PAP nº 28/2019 - Aud Set, instaurado 
em desfavor da empresa Hammer Construções EIRELI - ME, inscrita 
no CNPJ 26.956.850/0001-51, por, em tese, haver descumprido clausu-
las contratuais pactuadas com a Administração Pública no contrato de 
Nº 9174058/2017. Ao se defender, a empresa apresentou motivos sufi-
ciente para não ser penalizada.

2 cm -26 1422837 - 1

SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO
PMMG - 1 RPM - CAA-1 – O Ordenador de Despesas faz publicar o 
extrato do ato de solução do PAP nº 29/2019 - Aud Set, instaurado em 
desfavor da empresa Hammer Construções EIRELI - ME, inscrita no 
CNPJ 26.956.850/0001-51, por, em tese, haver descumprido clausulas 
contratuais pactuadas com a Administração Pública no contrato de Nº 
9174473/17. Ao se defender, a empresa apresentou motivos suficiente 
para não ser penalizada.

2 cm -26 1422840 - 1

EXTRATO DE CONVÊNIO
PMMG – 10ª RPM x FEPAM/UNIPAM. Objeto: parceria para aten-
dimento veterinário de semoventes caninos do 15º BPM Valor: sem 
ônus. Vigência: 12 meses a partir de 05 de novembro de 2020 Data: 
05/11/2020

1 cm -26 1422543 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG/CTS. Pregão Eletrônico nº 1250071 99/2020. Objeto: Aquisi-
ção de baterias, de acordo com especificações técnicas descritas no Edi-
tal. Encaminhamento das propostas comerciais para o Portal de Com-
pras/MG: até dia 09/12/2020 às 08h55min. Abertura das propostas dia 
09/12/2020 às 09h00min. A íntegra do edital e outras informações pelo 
telefone 31-2123-1103. Edital disponível no sitewww.compras.mg.gov.
brewww.pmmg.mg.gov.br

2 cm -26 1422907 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CMI/DAL-PMMG- 2º TA AO CT 21/2020 – Compras n° 9247083/2020. 
Objeto: alteração do item 1.2 da Cláusula Primeira do Contrato, 
AUMENTANDO o valor do item 1 – Álcool combustível, passando 
de R$ 2,1025 o litro para R$ 2,3934; item 2 (gasolina), passando de 
R$ 2,9944, para R$ 3,0610 e do item 3 (óleo diesel), passando de R$ 
2,8174 para R$ 2,8703 o litro, com data retroativa a 22/10/2020, tendo 
como motivação do ato o reequilíbrio econômico-financeiro dos valo-
res do registrados na Ata de RP 71/2020, com fundamento no art. 65, 
II, “d” da Lei 8.666/93 e na Cláusula Sétima do Contrato. Informações: 
telefax (31) 2123-1039, em horário comercial ou no e-mail: cmi-licita-
cao@pmmg.mg.gov.br.

3 cm -26 1422796 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PMMG – 11ª RPM x Star Tec Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda; 
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9261358/2020; Objeto: Acréscimo de 
valor quantidade, novo valor total do contrato: R$ 33.250,00; Assina-
tura: 25/11/2020.

1 cm -26 1422630 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202011262208490117.

AVIAA SO DE LICITAÇÃITIT OAVIA SO DE LICITAÇÃITIT O
PMMG/CTS. Pregão Eletrônico nº 1250071 97/2020. Objeto: Aquisi-PMMG/CTS. Pregão Eletrônico nº 1250071 97/2020. Objeto: Aquisi
ção de Webcam, computador, notebook, tablet, licença, ilha de edição e ção de Webcam, computador, notebook, tablet, licença, ilha de edição e 
equipamento para sistema de microfone sem fio, de acordo com espe-equipamento para sistema de microfone sem fio, de acordo com espe
cificações técnicas descritas no Edital. Encaminhamento das propos-cificações técnicas descritas no Edital. Encaminhamento das propos
tas comerciais para o Portal de Compras/MG: até dia 09/12/2020 às tas comerciais para o Portal de Compras/MG: até dia 09/12/2020 às 
08h55min. Abertura das propostas dia 09/12/2020 às 09h00min. A ínte-08h55min. Abertura das propostas dia 09/12/2020 às 09h00min. A ínte
gra do edital e outras informações pelo telefone 31-2123-1103. Edital gra do edital e outras informações pelo telefone 31-2123-1103. Edital 
disponível no site www.compras.mg.gov.br e www.pmmg.mg.gov.br
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