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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PMMG POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Ajudância Geral da PMMG

Processo SEI nº 1250.01.0002341/2022-78

 

EDITAL DE LICITAÇÃO N. 2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

PROCESSO DE COMPRA Nº 1261556 08/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

Licitação com par�cipação ampla

(sem reserva de lotes para ME e EPP)
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café da manhã, almoço e jantar (pensão completa, incluindo bebidas não alcóolicas – água, suco e refrigerantes).
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1. PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, torna pública a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico do �po menor preço, no modo de disputa aberto e fechado, o regime de execução adotado será o
da empreitada por preço global, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br,  para contratação de empresa
prestadora de serviços turís�cos, nos termos dos art's 21 e 22 da Lei 11.771/08, para realização de TREINAMENTO DA PATRULHA
ESCOLAR, conhecido como "CURSO DE POLICIAMENTO ESCOLAR” e O TREINAMENTO DO CURSO PROERD, conhecido
como "CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES PROERD", incluídos hospedagem em regime de pensão completa, coffee-break,
salas para aula e auditório, conforme condições, quan�dades, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
de acordo com a Portaria 100/2011 do Ministério do Turismo, conforme as descrições con�das no PREGÃO ELETRÔNICO no portal
compras, e parte integrante e inseparável e com especificação con�da neste Edital e em seus anexos, nos termos da Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei Estadual n° 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e do decreto estadual n° 48.012, de 22 de
julho de 2020.

Este Pregão está 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 46.559,
de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de Maio de
1996, pela Resolução Seplag nº 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 neste edital e seus anexos, que
dele cons�tuem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pela Pregoeira nº 169.440-5, 1º Ten PM Jéssica Amorim Alves Pereira, Aj-Geral; suplente o
nº 134.474-6, 3º Sgt PM Renato Silva Santos, Aj-Geral e Equipe de Apoio composta pelo nº 104.692-9, Cap PM Alberto Nery
Rocha, o nº 125.425-9, 2º Sgt PM Célio Alves Pereira e a nº 148.896-4, 2º Sgt PM Flávya Fernanda Alves Magalhães, todos da DOP,
designados pela Ajudante Geral do Comando Geral da PMMG, conforme Res. 4759 de 10dez18, e o disposto no inciso I do art. 7º
da Lei Estadual 14.167 de 10jan02 e Decreto nº 44.786 de 18abr08, publicado em Bole�m Interno nº 12/2022 Aj-Geral.

1.1.1. A sessão de Pregão terá início no dia 12 de maio de 2022, às 10:00 horas. Todas as referências de tempo no
Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação rela�va ao certame.

1.2. A sessão de Pregão será realizada no sí�o eletrônico de compras do governo do estado de minas
gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. DO OBJETO

2.1. Objeto: Contratação de empresa, para a realização dos eventos a seguir: Treinamento da Patrulha Escolar
conhecido como o “Curso de Policiamento Escolar”; O Treinamento do Proerd “O Curso de Formação de Instrutores Proerd”,
devidamente cadastrada nos termos do ar�go 21 e 22, ambos, da lei 11.771/08, incluídos hospedagem em regime de imersão
completa, coffee-break, safas para aulas em grandes grupos, salas para pequenos grupos e auditórios. A contratada devera
disponibilizar hospedagem em hotel ou resort, localizado à uma distância máxima de 80 KM (oitenta quilômetros) da Praça Sete
de Setembro, no Centro de Belo Horizonte. A estrutura dos locais dos eventos deverá equivaler à classificação mínima conforme
especificado no Termo de Referência, de acordo com a Portaria 1001/2011 do Ministério do Turismo. A hospedagem devera incluir
as refeições de café da manhã, almoço e jantar (pensão completa, incluindo bebidas não alcóolicas – água, suco e refrigerantes).

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

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

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico, no site  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, via e-mail: compras-ajg@pmmg.mg.gov.br, observados o
prazo previsto no item 3.1.

3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou registro de impugnação informar à Policia
Militar/Ajudância-Geral a indisponibilidade do sistema

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

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

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

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

about:blank
about:blank
http://www.compras.mg.gov.br/
https://www.sei.mg.gov.br/sei/compras-ajg@pmmg.mg.gov.br
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3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação também será disponibilizada via
sistema. O solicitante receberá um e-mail de no�ficação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.

3.2.5. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram
integral e corretamente as solicitações de re�rada do Edital.

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 seus anexos.

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

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

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

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte,
vinculando a Administração e os licitantes.

3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

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

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

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

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o Objeto desta Licitação,
e que estejam com credenciamento regular 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, no cadastro geral de fornecedores – CAGEF, e ainda nos termos do ar�go 21 e 22,
ambos, da Lei 11.771/08.

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

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

4.3.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º
da Lei Complementar federal nº 123 de 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 �sica, 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 coopera�va, 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. Es�verem suspensas temporariamente de par�cipar 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. Es�verem impedidas de licitar e contratar com o estado de minas gerais, sancionadas com fundamento no
art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a administração pública federal, estadual ou
municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, inciso 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 legisla�vos da
união, estados ou municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, inciso II, “a”, c/c art. 29,
inciso IX, ambos da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil;

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

4.4.8. Es�verem reunidas em consórcio.

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

4.6. Como condição para par�cipação no Pregão, a licitante assinalará, no momento de cadastramento de sua proposta,
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:
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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. alternadamente 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, e 14 de Dezembro de 2006 e o ar�go 15 da Lei
Estadual 2.0826, 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 impedi�vos 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 e
habilitação, as seguintes declarações constate no anexo III do Edital:

4.7.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3º 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 con�das 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 par�r e 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7º, XXXIII, da Cons�tuição Federal; 

4.7.4. Que não possui, em sua cadeia produ�va, 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 Cons�tuição 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.

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 exa�dão dos seus dados cadastrais no CAGEF e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou alteração dos
registros tão logo iden�fique 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 u�lizada indevidamente 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 pra�cados e a presunção de capacidade técnica para a realização das
transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do credenciamento serão ob�das no site www.compras.mg.gov.br ou pela
central de atendimento aos fornecedores, via e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de
atendimento segundo a sexta 08:00h às 16:00h.

5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que desejar obter os bene�cios previstos no
Capítulo V da Lei Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 47.437, de 26 de junho de 2018 e pela
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, 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 bene�cios listados 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 automa�camente a etapa de envio dessa documentação.

6.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação de habilitação deverão ser anexados no
sistema, por upload, separadamente em campos próprios.

6.1.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser assinados
eletronicamente.

6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser u�lizado o Portal de Assinatura Digital disponibilizado pelo
Governo de Minas Gerais, de acesso gratuito, disponível em: h�p://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br/.
Dúvidas com relação à u�lização do Portal de Assinaturas Digital podem ser encaminhadas para o e- mail
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comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização da assinatura digital importará na aceitação de todos
os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e
demais normas aplicáveis, admi�ndo como válida a assinatura eletrônica, tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passiveis
de apuração civil, penal e administra�va.

6.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos documentos de habilitação encontram-se detalhadas
no Manual Pregão Eletrônico – Decreto nº 48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.

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 cer�ficado de registro
cadastral emi�do pelo CAGEF, cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção
por u�lizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos documentos que es�verem 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 durante a sessão pública do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emi�das pelo sistema
ou de sua desconexão.

6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.8. Não será estabelecida, nesta 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 subs�tuí-la ou re�rá-la até a abertura da sessão.

7. DO PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo,
bem como, realizar o upload de sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II – Proposta Comercial.

7.1.1. Valor unitário e total do item.

7.1.2. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial contendo especificações do objeto, bem como outras
informações per�nentes presentes no Anexo I - Termo de Referência.

7.1.3. Na proposta de cada fornecedor par�cipante, deverão ser informados elementos mínimos para iden�ficação
do produto ofertado, no tocante a marca e o modelo, em campo próprio do sistema, conforme exigência constante no
Termo de Referência.

7.1.4. O preenchimento dos campos do sistema, bem como arquivo referente a Proposta Comercial anexada deverá
se referir, individualmente, a cada lote.

7.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a CONTRATADA.

7.3. 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.

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

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

7.4. 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 Compra, valores com e sem ICMS que
serão classificados conforme itens abaixo.

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

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

7.4.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme as disposições
con�das nos subitens 7.4.1 e 7.4.2.

7.4.4. O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2, não se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo regime do
Simples Nacional.
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7.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 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: www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional.

7.4.6. 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.

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data de 12 de
maio de 2022, às 10:00 horas, horário de Brasília - DF.

8.2. 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.

8.2.1. 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
con�das neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para
cada lote.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os par�cipantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase de
lances.

8.3.1. 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 iden�ficação do
fornecedor.

8.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

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

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

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

8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao úl�mo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8.7. 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 ter o intervalo de R$ 50,00 (cinquenta reais).

8.8. Será adotado para 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.

8.9. 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 automa�camente encerrada.

8.10. Encerrado 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.

8.10.1. 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.

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

8.11.1. 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.

8.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda às exigências de habilitação.

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

8.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

8.15. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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8.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos
par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

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

8.18. DO EMPATE FICTO

8.18.1. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação junto ao CAGEF do porte da en�dade empresarial. O sistema
iden�ficará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes, 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 art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo decreto estadual nº
47.437/2018.

8.18.2. 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.

8.18.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automá�ca para tanto.

8.18.2.2. 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.

8.18.3. 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 iden�fique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.19. DO EMPATE REAL

8.19.1. 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.

8.19.2. 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 serviços prestados:

8.19.2.1. no país;

8.19.2.2. por empresas brasileiras;

8.19.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;

8.19.2.4. 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.

8.19.2.5. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
ou os lances empatados.

8.20. 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 ob�da melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

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

8.20.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 horas, envie a proposta adequada
ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

8.22. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.22.1. O critério de julgamento será o de menor preço, apurado de acordo com o Anexo II Proposta Comercial.

8.22.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao valor es�mado 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.

8.22.2.1. 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.

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

8.22.2.2.1. 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 ar�go 43 da Lei n°
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8.666, de 1993 para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.22.2.2.2. 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.

8.22.3. 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.

8.22.4. 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.

8.22.5. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade de diligência disponível no sistema, no prazo de 02 horas, sob pena de não aceitação da proposta.

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

8.22.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracterís�cas do serviço ofertado, bem como as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado,
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.

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

8.22.7. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua con�nuidade

8.22.7.1. Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja ob�do preço melhor.

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

8.22.9. Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo 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

9. DA PROVA DE CONCEITO

9.1. A critério da administração, poderá ser solicitada prova de conceito para comprovação de que os serviços ofertados
atendem às especificações técnicas solicitadas no edital. A prova de conceito é a amostra a ser fornecida pelo licitante classificado
provisoriamente em primeiro lugar para realização dos testes necessários à verificação do atendimento às especificações técnicas
definidas no Termo de Referência.

9.2. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a apresentar prova de conceito para realização dos testes
necessários à verificação do atendimento das especificações definidas no Termo de Referência.

9.3. A especificação detalhada dos procedimentos e dos critérios obje�vos de avaliação está no Termo de Referência.

9.4. A data e o local da análise será informada pelo pregoeiro a todos os licitantes por meio do Portal de Compras do
Estado - www.compras.mg.gov.br.

9.5. Para fins de publicidade, todo e qualquer licitante poderá ter acesso às informações da análise de cada uma das
provas de conceito.

9.6. A não apresentação da prova de conceito sem jus�fica�va ou fora do prazo do Edital implicará na desclassificação
da proposta.

9.7. Se a prova de conceito apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o pregoeiro analisará a aceitabilidade
da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.

9.8. Seguir-se-á com a verificação da prova de conceito, observada a ordem de classificação, e, assim, sucessivamente,
até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)  CADIN – Cadastro Informa�vo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de
Minas Gerais acessível pelo site
h�p//consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;

b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site
h�ps://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;

c) Lista de Inidôneos man�dos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

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

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

10.1.1.2. A tenta�va de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

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

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

10.1.3. 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.

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

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

10.2.2. 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 respec�va
documentação atualizada.

10.2.2.1. 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.

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os
eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a (s) cer�dão (ões) válida (s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

10.3. 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, no
prazo de 02 horas, sob pena de inabilitação.

10.4. A apresentação de documentos �sicos originais somente será exigida se houver dúvida quanto à integridade do
arquivo digitalizado.

10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permi�dos.

10.6. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

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

10.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va.

10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

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

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

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

10.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
cer�dão nega�va, ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos
termos do Título VII-A - Da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

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

10.8.7. 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.

10.9. QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

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

10.10. QUALIFICAÇÕES TÉCNICA

10.10.1. Comprovação de ap�dão para executar o serviço compa�vel com as caracterís�cas e quan�dades 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:

10.10.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para a prestação dos serviços
em caracterís�cas, quan�dades e  prazos compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente
apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;

10.10.1.2. Lote 02: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para a prestação dos serviços
em caracterís�cas, quan�dades e  prazos compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente
apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;

10.10.2. Os atestados deverão conter:

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

10.10.2.2. local e data de emissão.

10.10.2.3. nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.

10.10.2.4. período da execução da a�vidade.

10.10.3. Para atendimento do quan�ta�vo indicado nos subitens do item 10.10.1, é admi�do o somatório de
atestados, desde que compa�veis com as caracterís�cas do objeto da licitação.

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

10.10.4. Comprovação de cadastro, válido e vigente, no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas pela
Lei Federal nº. 11.771/2008 e legislação complementar.

10.11. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

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

10.12. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

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

10.12.1.1. 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.
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10.12.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no momento do cadastramento da proposta,
conforme instruções do Portal de Compras www.compras.mg.gov.br, e serão analisados após a classificação das propostas.

10.12.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de informações e o fornecimento de
documentos que constem de sí�os eletrônicos de órgãos e en�dades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de cer�dões, 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.

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

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

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

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

10.12.3.4. 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.

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

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

10.12.5.1. 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 coopera�va com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

10.12.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário regularizar sua documentação fiscal
e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que
todos os presentes ficam, desde logo, in�mados a comparecer no dia e horário informados no
site, www.compras.mg.gov.br, para a retomada da sessão de pregão do lote em referência.

11. DOS RECURSOS

11.1. 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 30 (trinta) minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e
por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de mo�vação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

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

11.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.

11.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias úteis para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar do termino do prazo do
recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou
material da via eletrônica, devidamente iden�ficados, rela�vos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será
efetuada mediante envio para o e- mail compras-ajg@pmmg.mg.gov.br , e iden�ficados com os dados da empresa licitante
e do processo licitatório (nº. do processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

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

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. 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 repe�dos os atos anulados e os que dele
dependam.

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

12.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
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12.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no CAGEF, sendo responsabilidade
do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

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

13.2. 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.

13.3. 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.

14. DA CONTRATAÇÃO

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

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

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

14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail: compras-
ajg@pmmg.mg.gov.br .

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

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

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

14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante deverá firmar o termo de
contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais
cominações legais, conforme disposto no art. 48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

14.2. O representante legal do licitante que �ver apresentado a proposta vencedora deverá firmar o termo de contrato,
aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da
comunicação, que se dará através do sistema do Portal de Compras - h�p://www.compras.mg.gov.br/.

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

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Não haverá subcontratação do objeto principal, visto a natureza da contratação.

16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO

16.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, prestará garan�a no valor
correspondente de até 5% do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

16.2. A validade da garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 03 (três)
meses após o término da vigência contratual.

16.3. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

16.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

16.3.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando
couber.

16.4. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislação que rege a matéria.

16.5. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta específica com correção monetária, em favor
do CONTRATANTE.



28/04/2022 11:30 SEI/GOVMG - 43590781 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50173511&inf… 13/48

16.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá ser readequada ou
renovada nas mesmas condições.

16.7. Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respec�va reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for no�ficada.

16.8. A CONTRATANTE executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

16.9. Será considerada ex�nta a garan�a:

16.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a �tulo de garan�a, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

16.9.2. 16.9.2. no prazo de 03 meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência
de sinistros.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Para os Órgãos/En�dades 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 emi�da 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 defini�vo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE. Para os demais par�cipantes, o pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, de acordo com norma�vo próprio a que se sujeita, mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital
e seus anexos.

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

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 auten�cidade do arquivo digital da NF-e (o des�natário tem
à disposição o aplica�vo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da
NFe, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

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 par�r 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 efe�vo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia –SELIC.

17.2. A CONTRATADA deve garan�r 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
�ver 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 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 nº 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:

18.1.1. Advertência por escrito;

18.1.2. Multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não
executado;

18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no
caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é
des�nado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;

18.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação per�nente.

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

18.1.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a administração pública estadual, nos termos do art. 7º da Lei
10.520, de 2002;

18.1.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

18.2. 2 A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2,
18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.

18.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo
infrator e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.
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18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo incidental apensado ao
processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
contratada, observando-se o procedimento previsto no decreto estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o
disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

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

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

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

18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5, 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.

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

18.8.1. 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
par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

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

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão aceitas
alegações de desconhecimento.

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

20.3.  O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo @ @ - 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.

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

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

20.6. 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 o�cio ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.7. 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.

20.8. Os interessados poderão examinar ou re�rar gratuitamente o presente Edital de Licitação e seus anexos no site:
www.compras.mg.gov.br. 

ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA
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DATA ÓRGÃO SOLICITANTE NÚMERO DA UNIDADE DE COMPRAS

04/02/2022 DIRETORIA DE OPERAÇÕES 1261556

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DIRETORIA

104.692-9, Alberto Nery Rocha, CAP PM

E- mail: proerd@pmmg.mg.gov.br

 

Diretoria de Operações - DOP

1. OBJETO

Contratação de empresa, para a realização dos eventos a seguir: Treinamento da Patrulha Escolar conhecido como o “Curso de
Policiamento Escolar”; Treinamento do Proerd conhecido como “Curso de Formação de instrutores Proerd”, devidamente cadastrada
nos termos do ar�go 21 e 22, ambos, da lei 11.771/08, incluídos hospedagem em regime de imersão completa, coffee-break, salas para
aulas em grandes grupos, salas para pequenos grupos e auditórios. A contratada deverá disponibilizar hospedagem em hotel ou resort,
localizado à uma distância máxima de 80 KM (oitenta quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte. A
estrutura dos locais dos eventos deverá equivaler à classificação mínima conforme especificado no Termo de Referência, de acordo com
a Portaria 1001/2011 do Ministério do Turismo. A hospedagem deverá incluir as refeições de café da manhã, almoço e jantar (pensão
completa, incluindo bebidas não alcóolicas – água, suco e refrigerantes).
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Serviço

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS
PARA REALIZAÇÃO

DO EVENTO TREINAMENTO DO PROERD - “Curso de

Formação de Instrutor Proerd”.

 

 

2

 

 

12440

 

 

1

 

 

Serviço

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS
PARA REALIZAÇÃO

DO EVENTO TREINAMENTO DO PROERD -  “Curso de

Formação de Instrutor Proerd”.
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1

 

 

12440

 

 

2

 

 

Serviço

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS
PARA REALIZAÇÃO

DOS EVENTOS, 02 (DOIS) TREINAMENTOS DE PATRULHA

ESCOLAR simultâneos -  “Curso de Policiamento Escolar”.

 

 

2

 

 

12440

 

 

2

 

 

Serviço

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS
PARA REALIZAÇÃO

DOS EVENTOS, 02 (DOIS) TREINAMENTOS DE PATRULHA

ESCOLAR simultâneos - “Curso de Policiamento Escolar”.

 

LOTE 1

ITEM 01

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

 TREINAMENTO DE PROERD “CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES PROERD” PERÍODO DE 25 DE JUN a 09 DE JUL DE 2022

ITENS QUANTIDADE

Diárias de Hospedagem em quartos Single 14

Diárias de Hospedagem em quartos duplos 320

Refeições para par�cipantes não hospedados 40

Lanches vesper�nos para 49 pessoas 10

Lanches para reunião pedagógica para 14 pessoas 02

https://www.sei.mg.gov.br/sei/proerd%40pmmg.mg.gov.br
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Locações de salas secundárias para treinamento em equipe 30

Locações de sala principal para treinamento 13

Locação de 02 salas secundárias para avaliações prá�cas 04

Locações de sala para suporte administra�vo 14

Reprodução gráfica do Manual do Instrutor 40

Reprodução gráfica do Manual de Facilitação 40

Reprodução Kit de cartazes 40

Reprodução da Diretriz do Proerd 40

Bandeiras do Proerd 40

Dis�n�vo emborrachado 46

Formulários para a�vidades didá�cas 1.400

Caneta esferográfica personalizada 50

Cer�ficados para par�cipantes 50

Caderno de anotação personalizado 49

Lápis preto nº 2 HB 45

Borracha branca 45

Aparato para a�vidades pedagógicas 50

Pincel marca texto 45

Crachá 49

Cartolina escolar 120

Pendrive personalizado 50

Garrafa �po squeeze personalizada 50

Caneta preta 45

Régua 45

Fita adesiva 10

Passador de slide 02

Bandeira do Proerd 01

Bandeira do Brasil 01

Bandeira de Minas Gerais 01

Mastro para bandeira 03

Pedestal para Bandeira 01

Pasta O�cio 50

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO DO CURSO – 25 DE JUN a 09 DE JUL ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1.1. Padrão mínimo para hospedagem, alimentação e salas de treinamento: o curso é realizado no formato de
imersão total, sendo obrigatório que a hospedagem dos par�cipantes, a locação das salas de treinamento e o fornecimento
de toda a alimentação ocorram no mesmo estabelecimento (hotel, resort ou hotel-fazenda), devendo serem atendidos os
seguintes parâmetros mínimos:
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1.1.1.1. O hotel, resort ou hotel-fazenda deve estar localizado à distância máxima de 80 km (oitenta
quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte, e deverá conter no mínimo a seguinte
estrutura:

1.1.1.2. Estado de conservação e manutenção das instalações e da construção em boas condições;

1.1.1.3. Acesso ao estabelecimento seja pavimentado até a porta, em decorrência do período chuvoso, para
facilitar os deslocamentos;

1.1.1.4. Área de estacionamento nas próprias dependências; sendo reservada, no mínimo, uma vaga por
quarto;

1.1.1.5. Área ou local específico para o serviço de recepção;

1.1.1.6. Serviço de recepção aberto por, no mínimo, 18 horas por dia e acessível por telefone durante 24 horas;

1.1.1.7. Local para guarda de bagagens;

1.1.1.8. Restaurante; com capacidade para atendimento de todos os par�cipantes do curso no mesmo
ambiente e horário;

1.1.1.9. Serviço de café da manhã;

1.1.1.10. Serviço de alimentação disponível para almoço e jantar;

1.1.1.11. Equipamento telefônico nas áreas sociais para uso do hospede;

1.1.1.12. Clima�zação adequada nas áreas sociais fechadas;

1.1.1.13. Banheiros sociais, masculino e feminino, separados entre si, com ven�lação natural ou forçada;

1.1.1.14. Salão para eventos;

1.1.1.15. Sala de reuniões com equipamentos;

1.1.1.16. Gerador de Emergência com par�da automá�ca ou manual, para manutenção de todos os serviços
essenciais;

1.1.1.17. Medidas de Segurança;

1.1.1.18. Área ú�l da Unidade Habitacional (UH), exceto banheiro, com 13,00 m², no mínimo;

1.1.1.19. Armário, closet ou local específico para a guarda de roupas em 100% das UH;

1.1.1.20. Serviço de limpeza diária nas UH em uso;

1.1.1.21. Roupa de cama, banho e colchoaria em bom estado de conservação;

1.1.1.22. Serviço de troca de roupas de cama em dias alternados, no mínimo;

1.1.1.23. Serviço de troca de roupa de banho em dias alternados, no mínimo;

1.1.1.24. Travesseiro e cobertor suplementar a pedido;

1.1.1.25. Serviço de lavanderia;

1.1.1.26. Mini refrigerador em 100% das UH;

1.1.1.27. Copos em 100% das UH;

1.1.1.28. Clima�zação (refrigeração / ven�lação forçada/calefação) adequada em 100% das UH;

1.1.1.29. TV com controle remoto em 100% das UH;

1.1.1.30. 01 (uma) mesa com cadeira em 100% das UH;

1.1.1.31. Cor�na ou persiana em 100% das UH;

1.1.1.32. Água quente no chuveiro;

1.1.1.33. Sabonete, uma toalha de banho e uma toalha de rosto por hóspede;

1.1.1.34. Cesta de lixo em 100% dos banheiros;

1.1.1.35. Serviço de cofre na UH;

1.1.1.36. Serviço de conexão à internet liberada nas áreas sociais;

1.1.1.37. Serviço de conexão à internet disponível nas UH;

1.1.1.38. Pagamento com cartão de crédito ou de débito;

1.1.1.39. O check-out deverá se estender até as 14:00hs

1.1.2. Todos os par�cipantes deverão ser acomodados em unidades habitacionais localizadas a uma distância
máxima de 150 metros do setor onde se encontram as salas de treinamento.

1.1.3. Hospedagem: hospedagem será com regime de pensão completa em hotel, resort ou hotel-fazenda, que deve
estar localizado a uma distância máxima de até 80 km (oitenta quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo
Horizonte, atendendo o item 1.1 e seus subitens e o item 1.1.2 deste Termo de Referência. O estabelecimento deverá
disponibilizar estacionamento para, no mínimo, 1 (um) veículo por quarto.

DETALHAMENTO DA HOSPEDAGEM
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ITENS QUANTIDADE DE DIÁRIAS

Hospedagem para coordenação: 01 (um) quarto single 14 diárias

Hospedagem para equipe de treinamento e apoio administra�vo: 08 (oito) quartos duplos 112 diárias

Hospedagem para os discentes: 16 (dezesseis) quartos duplos 208 diárias

1.1.4. A alimentação fornecida deve atender ao seguinte padrão mínimo:

1.1.4.1. Almoço e jantar: as refeições serão servidas na modalidade de buffet, no mesmo estabelecimento da
hospedagem, em restaurante ou espaço apropriado, clima�zado, que atenda simultaneamente a todos os
par�cipantes do evento. O serviço de buffet deverá permanecer servido, com reposição imediata de todos os itens,
durante o período mínimo de duas horas e meia,com a seguinte composição mínima: 3 opções de saladas (variar os
�pos de um dia para o outro); 1 opção de carne vermelha (variar os �pos de um dia para o outro); 1 opção de carne
branca (variar entre aves e peixes); 4 opções de guarnições; 2 opções de massas; 2 opções de sobremesas (variar
entre pudim, mousses, pavês, tortas, sorvetes, verrines, flans, manjares, panna cotas); 1 opção de fruta; incluso 3
�pos de bebidas não alcoólicas (refrigerante, suco da fruta ou de polpa e água mineral); sem restrição para servir-se
novamente, tanto da alimentação quanto das bebidas.

1.1.4.2. Café da manhã: será servido na modalidade de buffet, no mesmo estabelecimento da hospedagem, em
restaurante ou espaço apropriado, clima�zado, que atenda simultaneamente a todos os par�cipantes do evento. O
café da manhã deverá ter a composição mínima de sucos da fruta ou de polpa (pelo menos dois sabores), gelo, água,
café não adoçado, adoçante, sachês de açúcar, leite integral, leite desnatado, leite sem lactose, achocolatado, bolo,
biscoitos doces e salgados, pães variados, pães de queijo, manteiga, mesa de frios, ovos mexidos, linguiça ou salsicha
em molho e três opções de frutas, sem restrição para servir- se novamente, tanto da alimentação quanto das bebidas.

 

1.1.5. DETALHAMENTOS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS:

1.1.5.1. Diárias de Hospedagem para Coordenador do Treinamento (quarto single): Com ar condicionado.
Incluso café da manhã, almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir jantar e o dia de
check-out deve incluir café da manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500
ml) por pessoa hospedada, em cada diária. Check-in no sábado 25/06/2022 e check-out no sábado 09/07/2022.
Quan�dade: 01 (um) quarto single x 14 (quatorze) diárias = 14 (quatorze) diárias.

1.1.5.2. Diárias de Hospedagem para equipe de treinamento e apoio administra�vo (quartos duplos): Com ar
condicionado. Incluso café da manhã, almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir
jantar e o dia de check-out deve incluir café da manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água
mineral sem gás (500 ml) por pessoa hospedada, em cada diária Check-in no sábado 25/06/2022 e check-out no
sábado 09/07/2022. Quan�dade: 08 (oito) quartos duplos x 14 (quatorze) diárias = 112 (cento e doze) diárias.

1.1.5.3. Diárias de Hospedagem para discentes (quartos duplos): Com ar condicionado. Incluso café da manhã,
almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir jantar e o dia de check-out deve incluir
café da manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500 ml) por pessoa
hospedada, em cada diária. Check-in no domingo 26/06/2022 e check-out no sábado 09/07/2022. Quan�dade: 16
(dezesseis) quartos duplos x 13 (treze) diárias = 208 (duzentas e oito) diárias.

1.1.5.4. Locação de 01 sala principal para treinamento por 13 (treze) dias: sala para treinamento independente
(sem separação por divisórias), mínimo 180m², que acomode uma média de 50 (cinquenta) par�cipantes, contendo
uma mesa retangular no fundo da sala com capacidade para acomodar 10 (dez) pessoas em apenas um de seus lados,
mais 06 (seis) mesas retangulares ou circulares com capacidade para acomodar 7 (sete) pessoas em cada mesa, 1 (um)
dispensador de álcool em gel 70% em cada mesa, mínimo 50 (cinquenta) cadeiras sem braço e estofadas
(confortáveis), obedecendo ao layout em formato espinha de peixe. Sala equipada com ar condicionado, 01 (um)
quadro branco ou flip chart com reposição de 10 unidades de papéis por dia, 01 (um) projetor de mul�mídia, 01 (um)
notebook ou computador desktop (instalado so�ware mínimo Microso� Office 2010), 01 (uma) tela ou parede de
projeção, 01 (um) microfone sem fio interligado a equipamento de som (amplificador), ponto de internet móvel ou
por cabo exclusivamente dedicada com franquia ilimitada de acesso e velocidade mínima de 10Mb, 02 (duas) garrafas
de café não adoçado, com reposição, no período da manhã a par�r das 08 horas e à tarde a par�r das 13 horas, cesta
com biscoitos doces e salgados, bebedouro com disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e gelada,
adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis para água e café. Período de u�lização: de 26/06/2022 a 08/07/2022.
Quan�dade: 01 (uma) sala x 13 (treze) dias = 13 (treze) locações.

1.1.5.5. Locação de 01 (uma) sala para suporte administra�vo por 14 (quatorze) dias: sala de suporte
administra�vo/ Business Center, mínimo 40m², equipada com ar condicionado,1 (uma) mesa de reunião com
capacidade mínima para 15 pessoas, 2 (duas) mesas de trabalho, 12 (doze) cadeiras sem braço e estofadas
(confortáveis), 01 (um) notebook ou computador desktop (instalado so�ware mínimo Microso� Office 2010),
conectado em rede com impressora mul�funcional (franquia de 2.000 (duas mil) cópias em preto e branco, papel A4
incluso, tonner ou cartucho à disposição para reabastecimento. O papel A4 deverá estar disponível no primeiro dia de
locação), com telefone para ligações que contemplem todo o Estado de Minas Gerais, frigobar, bebedouro com
disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e gelada, 01 (uma) garrafa de café não adoçado, com
reposição, no período da manhã a par�r das 08 horas e à tarde a par�r das 13 horas, cesta com biscoitos doces e
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salgados, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis para água e café. Sala para u�lização em período integral
de 25/06/2022 a 09/07/2022. Quan�dade: 01 (uma) sala x 14 (quatorze) dias = 14 (quatorze) locações.

1.1.5.6. Locação de 05 (cinco) salas secundárias para treinamento em equipe por 06 (seis) dias: sala para
treinamento independente (sem separação por divisórias), mínimo 40m², que acomode uma média de 10 (dez)
par�cipantes, contendo no mínimo 10 (dez) cadeiras �po universitária (com braço-prancheta) ou 10 (dez) cadeiras
com mesa (�po escolar), sendo as cadeiras estofadas (confortáveis) e obedecendo ao layout em formato sala de aula.
Sala equipada com ar condicionado, 01 (um) quadro branco ou flip chart com reposição de 10 unidades de folha por
dia, 01 (um) notebook ou computador desktop (instalado so�ware mínimo Microso� Office 2010) com caixa de som,
01 (um) projetor de mul�mídia, 01 (uma) tela ou parede de projeção, 1 (um) dispensador de álcool em gel 70%,
bebedouro com disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e gelada, 01 (uma) garrafa de café não
adoçado, no período da manhã e à tarde, disponíveis copos descartáveis, adoçante, sachês de açúcar. Período de
u�lização: de 27/06/2022 a 01/07/2022, e o dia 04/07/2022. Quan�dade: 05 (cinco) salas x 06 (seis) dias = 30 (trinta)
locações.

1.1.5.7. Locação de 02 (duas) salas secundárias para avaliações prá�cas por 02 (dois) dias: sala para
treinamento independente (sem separação por divisórias), mínimo 40m², que acomode uma média de 14 (quatorze)
par�cipantes, contendo no mínimo 14 (quatorze) cadeiras �po universitária (com braço-prancheta) ou 14 (quatorze)
cadeiras com mesa (�po escolar), sendo as cadeiras estofadas (confortáveis) e obedecendo ao layout em formato sala
de aula. Sala equipada com ar condicionado, 01 (um) quadro branco ou flip chart com dez reposições de folha por dia,
01 (um) notebook ou computador desktop (instalado so�ware mínimo Microso� Office 2010) com caixa de som, 01
(um) projetor de mul�mídia, 01 (uma) tela ou parede de projeção, 1 (um) dispensador de álcool em gel 70%,
bebedouro com disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e gelada, 01 (uma) garrafa de café não
adoçado, no período da manhã e à tarde, disponíveis copos descartáveis, adoçante, sachês de açúcar. Período de
u�lização: de 05/07/2022 a 06/07/2022. Quan�dade: 02 (duas) salas x 02 (dois) dias = 04 (quatro) locações.

1.1.5.8. Lanche vesper�no para reunião pedagógica: servido na modalidade self-service, em espaço adjacente
ou próximo (máximo 25 metros) à sala de treinamento, para 14 (quatorze) pessoas, no intervalo vesper�no da reunião
pedagógica, com composição mínima de dois sabores de sucos (natural ou de polpa), um refrigerante sabor cola ou
guaraná, gelo, leite, café não adoçado, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis, dois �pos de bolo, biscoitos
doces e salgados, dois �pos de salgado assado, pão de queijo e salada de frutas (mínimo quatro �pos de fruta) não
adoçada. Servidos nos dias 26/06/2022 e 03/07/2022. Quan�dade: 01 (um) lanche x 02 (dois) dias x 14 (quatorze)
pessoas = 28 (vinte e oito) lanches.

1.1.5.9. Lanche vesper�no para par�cipantes: servido na modalidade self-service, em espaço adjacente ou
próximo (máximo 25 metros) às salas de treinamento, para 45 (quarenta e cinco) pessoas nos intervalos vesper�nos,
com composição mínima de dois sabores de sucos (natural ou de polpa), um refrigerante sabor cola ou guaraná (variar
o sabor de um dia para o outro), gelo, leite, café não adoçado, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis, dois
�pos de bolo (variar sabores de um dia para o outro), biscoitos doces e salgados, dois �pos de salgado assado (variar
os �pos de um dia para o outro), pão de queijo e salada de frutas (mínimo quatro �pos de fruta) não adoçada ou duas
opções de fruta in natura (variar essas duas opções de um dia para o outro). Servidos nos dias 27/06/2022 a
01/07/2022, e de 04/07/2022 a 08/07/2022. Quan�dade: 01 (um) lanche x 10 (dez) dias x 49 (quarenta e nove)
pessoas = 490 (quatrocentos e noventa) lanches.

1.1.5.10. Refeições avulsas (almoço ou jantar): alimentação (almoço ou jantar) para par�cipantes não
hospedados (não acobertados pelas diárias de pensão completa) servido no mesmo restaurante e no mesmo padrão
da alimentação oferecida aos demais par�cipantes hospedados. Quan�dade: 40 (quarenta) refeições.

1.1.5.11. Reprodução da Coletânea de Manuais do Instrutores Proerd: miolo com 276 págs. 1X1 cor, tamanho
A3 aberto (fechado tamanho A4), no papel Ap 75grs. Capa aberta no tamanho A3 (fechada, tamanho A4), 4X4 cores,
no papel couché 230grs, páginas marcadoras coloridas em papel couché dividindo os currículos. Acabamento final
espiral. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

1.1.5.12. Reprodução do Manual de Facilitação para Instrutores Proerd: miolo com 44 págs. 1X1 cor, tamanho
A4 aberto (fechado tamanho A5), no papel Ap 75grs. Capa aberta no tamanho A4 (fechada, tamanho A5), 4X4 cores,
no papel couché 230grs. Acabamento final espiral. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

1.1.5.13. Reprodução de Kit de Cartazes da Educação Infan�l: Kit de material didá�co composto por 08 (oito)
cartazes em papel triplex 300g, medindo 46,5 x 31,5cm, 4x1 cor, com plas�ficação e laminação frente e verso. Kit
acondicionado em pasta de lona, na medida 56cm (largura) x 38cm (altura), com acabamento costurado, zíper na
parte superior, com alça de mão e alça de ombro ajustável, impressa até 4 logomarcas na frente em baixo relevo, com
espessura para acondicionamento de todos os impressos (aproximadamente 5 cm), com 1 divisória interna para
acondicionamento individual de manuais. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

1.1.5.14. Reprodução da Diretriz do Proerd: miolo com 39 págs. 1X1 cor, tamanho A4 aberto (fechado tamanho
A5), no papel Ap 75grs. Capa aberta no tamanho A4 (fechada, tamanho A5), 4X4 cores, no papel couché 230grs.
Encadernação por grampo a cavalo. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

1.1.5.15. Formulários para a�vidades didá�cas: impressão de formulários em tamanho A4, em preto e branco.
Quan�dade: 1.400 (mil e quatrocentas) folhas impressas.

1.1.5.16. Caneta personalizada com a logomarca do Proerd: na cor cinza ou prateada, com gravação de arte
gráfica específica. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

1.1.5.17. Crachá para par�cipantes: plas�ficados, formato 10 cm x 7 cm, com cordão em poliéster personalizado
no formato 1,5 x 42,5 cm, impressão 4x4 cores, jacaré com fixador e argola, personalizado e gravado com arte gráfica
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especifica. Quan�dade: 49 (quarenta e nove) unidades.

1.1.5.18. Bandeira Proerd: confecção de bandeira em tecido misto (algodão e poliéster) na cor preta tamanho
0,8 m x 1,5 m, arremate nos quatros cantos com ilhós perfurado de 2 cm de diâmetro gravada com silk de arte gráfica
especifica. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

1.1.5.19. Aparato para a�vidades pedagógicas: produção do mascote representa�vo do Proerd em tecido,
interior em fibra de silicone an�alérgico, tamanho 20 cm altura. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

1.1.5.20. Cer�ficados para par�cipantes: em papel couchê 180 (cento e oitenta) gramas, 4x0 cores, tamanho A4,
contendo arte gráfica específica frente e verso, individualizado por par�cipante. Quan�dade: 50 (cinquenta)
unidades.

1.1.5.21. Dis�n�vo do Curso de Formação de Instrutores Proerd: dis�n�vo em material emborrachado,
medindo 8,0cm x 4,0cm, arte gravada em alto e baixo relevo (3D) com o desenho es�lizado de uma elipse de fundo na
cor preta e acabamento de borda. Peça em nega�vo (cinza e preto) com velcro na parte de trás. Quan�dade: 46
(quarenta e seis) unidades.

1.1.5.22. Caderno de anotação personalizado: caderno com espiral, 1/4, medindo aproximadamente 20cm x
27cm, contendo no mínimo 80 folhas pautadas, capa dura, com calendário e impressa com arte gráfica específica 4x0
cores. Quan�dade: 49 (quarenta e nove) unidades.

1.1.5.23. Lápis preto nº 2 (dois): fabricado com madeira plantada (reflorestamento), sextavado, mina grafite com
resistência e escrita macia. Quan�dade: 45 (quarenta cinco) unidades.

1.1.5.24. Borracha branca escolar: no formato retangular, medindo aproximadamente 32x23x8 mm, para apagar
escritos e desenhos feitos a grafite. Quan�dade: 45 (quarenta cinco) unidades.

1.1.5.25. Pincel marca texto: ponta indeformável, chanfrada para linhas finas e grossas, �nta florescente a base
de água, na cor amarela. Quan�dade: 45 (quarenta cinco) unidades.

1.1.5.26. Cartolina escolar: medidas 500 x 660 mm, 150g/m2, em cores diversas (24 brancas, 24 amarelas, 24
azul-claro, 24 rosas, 24 verde-claro). Quan�dade: 120 (cento e vinte) unidades.

1.1.5.27. Pen drive personalizado: capacidade 16gb, customizado, em acrílico, gravação em e�queta resinada,
com a arte do Leão do Proerd. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

1.1.5.28. Garrafa �po squeeze: Garrafa térmica de alumínio, capacidade 500ml ou 600ml, conservação da
temperatura do líquido por no mínimo duas horas, tampa de bico, sistema de abertura da tampa por rosca,
personalizada com arte do Proerd, diâmetro da base aproximadamente 5cm a 7cm, altura aproximadamente 17cm a
20cm. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

1.1.5.29. Régua: régua de plás�co, transparente, com marcação de cen�metros e milímetros, tamanho 20cm.
Quan�dade: 45 (quarenta e cinco) unidades.

1.1.5.30. Caneta: caneta esferográfica, �nta preta, ponta média 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo
hexagonal e transparente, altura 15,2cm. Quan�dade: 45 (quarenta e cinco) unidades.

1.1.5.31. Fita Adesiva: fita adesiva transparente, 45 ou 48mm, 50 metros. Quan�dade 10 (dez) unidades.

1.1.5.32. Passador de Slide: com marcador a laser para facilitar a indicação de informação na tela. Frequência de
transmissão de 2.4 GHz, sem fio, controle capaz de enviar comandos à uma distância de até 10 metros do receptor
(sem barreiras). Especificações – Dimensões (C x L x A): 10,5 x 3,9 x 2,6 cm – Peso líquido: 29g – Cor: Preto – Suporte à
MS Word, Excel, PowerPoint, ACD See, Websites – Compa�bilidade: Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win10,
Mac OS, Linux– Interface: USB 1.1 / 2.0 – Alimentação: Pilha AAA Itens inclusos: – 1x Controle Sem Fio Apresentador
de Slides Com Laser. Quan�dade: 02 (duas) unidades.

1.1.5.33. Bandeira do Proerd: estandarte, materia-prima: poliéster e lã; travessão: madeira; ponteira: alumínio;
acabamento: cromado; medidas: 1,30m x 0,90. confeccionada em tecido oxford 100% poliéster, oficial, bordada frente
e verso. Quan�dade: 01 (uma) unidade.

1.1.5.34. Bandeira do Brasil: bandeira do brasil, matéria-prima: 100% poliester; número de panos: 02 panos;
dimensões: 1,30m x 0,90m. Bandeira do brasil para uso interno, modelo dupla face confeccionado em tecido 100%
poliéster ace�nado com apliques (letras e figuras) bordados com ponto cheio e costuras reforçadas; conforme norma
abnt vigente. Quan�dade 01 (uma) unidade

1.1.5.35. Bandeira de Minas Gerais: bandeira de minas gerais, matéria-prima: 100% poliéster; número de panos:
02 panos; dimensões: 1,30m x 0,90m. Bandeira de minas gerais para uso interno, modelo dupla face, confeccionada
em tecido 100% poliéster ace�nado, com apliques letras e figuras bordadas com ponto cheio e costuras reforçadas;
conforme norma abnt vigente. Quan�dade: 01 (uma) unidade.

1.1.5.36. Mastro para Bandeira: mastro para bandeira, matéria-prima: alumínio polido; �po: fixo sobre pedestal;
dimensões: 2,00 m de comprimento; 2,5 diâmetro, ponteira: alumínio polido, formato lanca. Quan�dade 03 (três)
unidades.

1.1.5.37. Pedestal para Bandeira: base em madeira; capacidade da base: 03 mastros.

1.1.5.38. Pasta O�cio: pasta com aba em polipropileno o�cio com elás�co, cor fumê ou grafite. Tamanho:
Comprimento 335 mm x largura 245 mm x Altura 50 mm. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

 



28/04/2022 11:30 SEI/GOVMG - 43590781 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50173511&inf… 21/48

2. LOTE 1

ITEM 02

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

TREINAMENTO DE PROERD “CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES PROERD” PERÍODO DE 10 a 24 DE SET DE 2022

ITENS QUANTIDADE

Diárias de Hospedagem em quartos Single 14

Diárias de Hospedagem em quartos duplos 320

Refeições para par�cipantes não hospedados 30

Lanches vesper�nos para 49 pessoas 10

Lanches para reunião pedagógica para 14 pessoas 02

Locações de salas secundárias para treinamento em equipe 30

Locações de sala principal para treinamento 13

Locação de 02 salas secundárias para avaliações pra�cas 04

Locações de sala para suporte administra�vo 14

Reprodução gráfica do Manual do Instrutor 40

Reprodução gráfica do Manual de Facilitação 40

Reprodução Kit de cartazes 40

Reprodução da Diretriz do Proerd 40

Bandeiras do Proerd 40

Dis�n�vo emborrachado 46

Formulários para a�vidades didá�cas 1.400

Canetas esferográfica personalizada 50

Cer�ficados para par�cipantes 50

Caderno de anotação personalizado 49

Lápis preto nº 2 HB 45

Borracha branca 45

Aparato para a�vidades pedagógicas 50

Pincel marca texto 45

Crachá 49

Cartolina escolar 120

Pen drive personalizado 50

Garrafa �po squeeze personalizada 50

Caneta preta 45

Régua 45

Fita adesiva 10

Pasta O�cio 50
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2.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO DO CURSO - 10 a 24 DE SET DE 2022:

2.1.1. Padrão mínimo para hospedagem, alimentação e salas de treinamento: o curso é realizado no formato de
imersão total sendo obrigatório que a hospedagem dos par�cipantes, a locação das salas de treinamento e o fornecimento
de toda a alimentação ocorram no mesmo estabelecimento (hotel, resort ou hotel-fazenda), devendo serem atendidos os
seguintes parâmetros mínimos:

2.1.1.1. O hotel, resort ou hotel-fazenda deve estar localizado à distância máxima de 80 km (oitenta
quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte, e deverá conter no mínimo a seguinte
estrutura:

2.1.1.2. Estado de conservação e manutenção das instalações e da construção em boas condições;

2.1.1.3. Acesso ao estabelecimento seja pavimentado até a porta, em decorrência do período chuvoso, para
facilitar os deslocamentos;

2.1.1.4. Área de estacionamento nas próprias dependências; sendo reservada, no mínimo, uma vaga por
quarto;

2.1.1.5. Área ou local específico para o serviço de recepção;

2.1.1.6. Serviço de recepção aberto por, no mínimo, 18 horas por dia e acessível por telefone durante 24 horas;

2.1.1.7. Local para guarda de bagagens;

2.1.1.8. Restaurante; com capacidade para atendimento de todos os par�cipantes do curso no mesmo
ambiente e horário;

2.1.1.9. Serviço de café da manhã;

2.1.1.10. Serviço de alimentação disponível para almoço e jantar;

2.1.1.11. Equipamento telefônico nas áreas sociais para uso do hóspede;

2.1.1.12. Clima�zação adequada nas áreas sociais fechadas;

2.1.1.13. Banheiros sociais, masculino e feminino, separados entre si, com ven�lação natural ou forçada;

2.1.1.14. Salão para eventos;

2.1.1.15. Sala de reuniões com equipamentos;

2.1.1.16. Gerador de Emergência com par�da automá�ca ou manual, para manutenção de todos os serviços
essenciais;

2.1.1.17. Medidas de Segurança;

2.1.1.18. Área ú�l da Unidade Habitacional (UH), exceto banheiro, com 13,00 m², no mínimo;

2.1.1.19. Armário, closet ou local específico para a guarda de roupas em 100% das UH;

2.1.1.20. Serviço de limpeza diária nas UH em uso;

2.1.1.21. Roupa de cama, banho e colchoaria em bom estado de conservação;

2.1.1.22. Serviço de troca de roupas de cama em dias alternados, no mínimo;

2.1.1.23. Serviço de troca de roupa de banho em dias alternados, no mínimo;

2.1.1.24. Travesseiro e cobertor suplementar a pedido;

2.1.1.25. Serviço de lavanderia;

2.1.1.26. Mini refrigerador em 100% das UH;

2.1.1.27. Copos em 100% das UH;

2.1.1.28. Clima�zação (refrigeração / ven�lação forçada/calefação) adequada em 100% das UH;

2.1.1.29. TV com controle remoto em 100% das UH;

2.1.1.30. 01 (uma) mesa com cadeira em 100% das UH;

2.1.1.31. Cor�na ou persiana em 100% das UH;

2.1.1.32. Água quente no chuveiro;

2.1.1.33. Sabonete, uma toalha de banho e uma toalha de rosto por hóspede;

2.1.1.34. Cesta de lixo em 100% dos banheiros;

2.1.1.35. Serviço de cofre na UH;

2.1.1.36. Serviço de conexão à internet liberada nas áreas sociais;

2.1.1.37. Serviço de conexão à internet disponível nas UH;

2.1.1.38. Pagamento com cartão de crédito ou de débito;

2.1.1.39. O check-out deverá se estender até as 14:00hs

2.1.2. Todos os par�cipantes deverão ser acomodados em unidades habitacionais localizadas a uma distância
máxima de 150 metros do setor onde se encontram as salas de treinamento.
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2.1.3. Hospedagem: hospedagem será com regime de pensão completa em hotel, resort ou hotel-fazenda, que deve
estar localizado a uma distância máxima de até 80 km (oitenta quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo
Horizonte, atendendo ao item 2.1 e seus itens e o item 2.1.2 deste Termo de Referência, O estabelecimento deverá
disponibilizar estacionamento para, no mínimo, um veículo por quarto.

DETALHAMENTO DA HOSPEDAGEM

ITENS QUANTIDADE DE DIÁRIAS

Hospedagem para coordenação: 01 (um) quarto single 14 diárias

Hospedagem para equipe de treinamento e apoio administra�vo: 08 (oito) quartos duplos 112 diárias

Hospedagem para os discentes: 16 (dezesseis) quartos duplos 208 diárias

2.1.4. A alimentação fornecida deve atender ao seguinte padrão mínimo:

2.1.4.1. Almoço e jantar: as refeições serão servidas na modalidade de buffet, no mesmo estabelecimento da
hospedagem, em restaurante ou espaço apropriado, clima�zado, que atenda simultaneamente a todos os
par�cipantes do evento. O serviço de buffet deverá permanecer servido, com reposição imediata de todos os itens,
durante o período mínimo de duas horas e meia, com a seguinte composição mínima: 3 opções de saladas (variar os
�pos de um dia para o outro); 1 opção de carne vermelha (variar os �pos de um dia para o outro); 1 opção de carne
branca (variar entre aves e peixes); 4 opções de guarnições; 2 opções de massas; 2 opções de sobremesas (variar
entre pudim, mousses, pavês, tortas, sorvetes, verrines, flans, manjares, panna cotas); 1 opção de fruta; incluso 3
�pos de bebidas não alcoólicas (refrigerante, suco da fruta ou de polpa e água mineral); sem restrição para servir-se
novamente, tanto da alimentação quanto das bebidas.

2.1.4.2. Café da manhã: será servido na modalidade de buffet, no mesmo estabelecimento da hospedagem, em
restaurante ou espaço apropriado, clima�zado, que atenda simultaneamente a todos os par�cipantes do evento. O
café da manhã deverá ter a composição mínima de sucos da fruta ou de polpa (pelo menos dois sabores), gelo, água,
café não adoçado, adoçante, sachês de açúcar, leite integral, leite desnatado, leite sem lactose, achocolatado, bolo,
biscoitos doces e salgados, pães variados, pães de queijo, manteiga, mesa de frios, ovos mexidos, linguiça ou salsicha
em molho e três opções de frutas, sem restrição para servir- se novamente, tanto da alimentação quanto das bebidas.

2.1.5. Detalhamentos dos itens a serem contratados:

2.1.5.1. Diárias de Hospedagem para Coordenador do Treinamento (quarto single): Com ar condicionado.
Incluso café da manhã, almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir jantar e o dia de
check-out deve incluir café da manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500
ml) por pessoa hospedada, em cada diária Check-in no sábado 10/09/2022 e check-out no sábado 24/09/2022.
Quan�dade: 01 (um) quarto single x 14 (quatorze) diárias = 14 (quatorze) diárias.

2.1.5.2. Diárias de Hospedagem para equipe de treinamento e apoio administra�vo (quartos duplos): Com ar
condicionado. Incluso café da manhã, almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir
jantar e o dia de check-out deve incluir café da manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água
mineral sem gás (500 ml) por pessoa hospedada, em cada diária Check-in no sábado 10/09/2022 e check-out no
sábado 24/09/2022. Quan�dade: 08 (oito) quartos duplos x 14 (quatorze) diárias = 112 (cento e doze) diárias.

2.1.5.3. Diárias de Hospedagem para discentes (quartos duplos): Com ar condicionado. Incluso café da manhã,
almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir jantar e o dia de check-out deve incluir
café da manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500 ml) por pessoa
hospedada, em cada diária Check-in no domingo 11/09/2022 e check-out no sábado 24/09/2022. Quan�dade: 16
(dezesseis) quartos duplos x 13 (treze) diárias = 208 (duzentas e oito) diárias.

2.1.5.4. Locação de 01 (uma) sala principal para treinamento por 13 (treze) dias: sala para treinamento
independente (sem separação por divisórias), mínimo 180m², que acomode uma média de 50 (cinquenta)
par�cipantes, contendo uma mesa retangular no fundo da sala com capacidade para acomodar 10 (dez) pessoas em
apenas um de seus lados, mais 06 (seis) mesas retangulares ou circulares com capacidade para acomodar 7 (sete)
pessoas em cada mesa, 1 (um) dispensador de álcool em gel 70% em cada mesa, mínimo 50 (cinquenta) cadeiras sem
braço e estofadas (confortáveis), obedecendo ao layout em formato espinha de peixe. Sala equipada com ar
condicionado, 01 (um) quadro branco ou flip chart, caso seja flip chart deverá ter disponível reposição de 10 folhas de
papeis diariamente, 01 (um) projetor de mul�mídia, 01 (um) notebook ou computador desktop (instalado so�ware
mínimo Microso� Office 2010), 01 (uma) tela ou parede de projeção, 01 (um) microfone sem fio interligado a
equipamento de som (amplificador), ponto de internet móvel ou por cabo exclusivamente dedicada com franquia
ilimitada de acesso e velocidade mínima de 10Mb, 02 (duas) garrafas de café não adoçado, com reposição, no período
da manhã a par�r das 08 horas e à tarde a par�r das 13 horas, cesta com biscoitos doces e salgados, bebedouro com
disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e gelada, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis
para água e café. Período de u�lização: de 11/09/2022 a 23/09/2022. Quan�dade: 01 (uma) sala x 13 (treze) dias =
13 (treze) locações.

2.1.5.5. Locação de 01 (uma) sala para suporte administra�vo por 14 (quatorze) dias: sala de suporte
administra�vo/ Business Center, mínimo 40m², equipada com ar condicionado,1 (uma) mesa de reunião com
capacidade mínima para 15 pessoas, 2 (duas) mesas de trabalho, 12 (doze) cadeiras sem braço e estofadas
(confortáveis), 01 (um) notebook ou computador desktop (instalado so�ware mínimo Microso� Office 2010),
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conectado em rede com impressora mul�funcional (franquia de 2.000 (duas mil) cópias em preto e branco, papel A4
incluso, tonner ou cartucho à disposição para reabastecimento. O papel A4 deverá estar disponível no primeiro dia de
locação), com telefone para ligações que contemple todo o Estado de Minas Gerais, Frigobar, bebedouro com
disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e gelada, 01 (uma) garrafa de café não adoçado, com
reposição, no período da manhã a par�r das 08 horas e à tarde a par�r das 13 horas, cesta com biscoitos doces e
salgados, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis para água e café. Sala para u�lização em período integral
de 11/09/2022 a 24/09/2022. Quan�dade: 01 (uma) sala x 14 (quatorze) dias = 14 (quatorze) locações.

2.1.5.6. Locação de 5 (cinco) salas secundárias para treinamento em equipe por 6 (seis) dias: sala para
treinamento independente (sem separação por divisórias), mínimo 40m², que acomode uma média de 10 (dez)
par�cipantes, contendo no mínimo 10 (dez) cadeiras �po universitária (com braço-prancheta) ou 10 (dez) cadeiras
com mesa (�po escolar), sendo as cadeiras estofadas (confortáveis) e obedecendo ao layout em formato sala de aula.
Sala equipada com ar condicionado, 01 (um) quadro branco ou flip chart, caso seja flip chart deverá ter disponível
reposição de 10 folhas de papeis diariamente, 01 (um) notebook ou computador desktop (instalado so�ware mínimo
Microso� Office 2010) com caixa de som, 01 (um) projetor de mul�mídia, 01 (uma) tela ou parede de projeção, 1 (um)
dispensador de álcool em gel 70%, bebedouro com disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e
gelada, 01 (uma) garrafa de café não adoçado, no período da manhã e à tarde, disponíveis copos descartáveis,
adoçante, sachês de açúcar. Período de u�lização: de 12/09/2022 a 16/09/2022, e o dia 19/09/2022. Quan�dade: 05
(cinco) salas x 06 (seis) dias = 30 (trinta) locações.

2.1.5.7. Locação de 2 (duas) salas secundárias para avaliação pra�ca por 2 (dois) dias: sala para treinamento
independente (sem separação por divisórias), mínimo 40m², que acomode uma média de 14 (dez) par�cipantes,
contendo no mínimo 14 (dez) cadeiras �po universitária (com braço-prancheta) ou 14 (dez) cadeiras com mesa (�po
escolar), sendo as cadeiras estofadas (confortáveis) e obedecendo ao layout em formato sala de aula. Sala equipada
com ar condicionado, 01 (um) quadro branco ou flip chart, caso seja flip chart deverá ter disponível reposição de 10
folhas de papeis diariamente, 01 (um) notebook ou computador desktop (instalado so�ware mínimo Microso� Office
2010) com caixa de som, 01 (um) projetor de mul�mídia, 01 (uma) tela ou parede de projeção, 1 (um) dispensador de
álcool em gel 70%, bebedouro com disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e gelada, 01 (uma)
garrafa de café não adoçado, no período da manhã e à tarde, disponíveis copos descartáveis, adoçante, sachês de
açúcar. Período de u�lização: de 20/09/2022 a 21/09/2022. Quan�dade: 02 (duas) salas x 02 (dois) dias = 04 (quatro)
locações.

2.1.5.8. Lanche vesper�no para reunião pedagógica: servido na modalidade self-service, em espaço adjacente
ou próximo (máximo 25 metros) à sala de treinamento, para 14 pessoas, no intervalo vesper�no da reunião
pedagógica, com composição mínima de dois sabores de sucos (natural ou de polpa), um refrigerante sabor cola ou
guaraná, gelo, leite, café não adoçado, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis, dois �pos de bolo, biscoitos
doces e salgados, dois �pos de salgado assado, pão de queijo e salada de frutas (mínimo quatro �pos de fruta) não
adoçada. Servidos nos dias 11/09/2022 e 18/09/2022. Quan�dade: 01 (um) lanche x 02 (dois) dias x 14 (quatorze)
pessoas = 28 (vinte e oito) lanches.

2.1.5.9. Lanche vesper�no para par�cipantes: servido na modalidade self-service, em espaço adjacente ou
próximo (máximo 25 metros) às salas de treinamento, para 45 pessoas nos intervalos vesper�nos, com composição
mínima de dois sabores de sucos (natural ou de polpa), um refrigerante sabor cola ou guaraná (variar o sabor de um
dia para o outro), gelo, leite, café não adoçado, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis, dois �pos de bolo
(variar sabores de um dia para o outro), biscoitos doces e salgados, dois �pos de salgado assado (variar os �pos de um
dia para o outro), pão de queijo e salada de frutas (mínimo quatro �pos de fruta) não adoçada ou duas opções de
fruta in natura (variar essas duas opções de um dia para o outro). Servidos nos dias 12/09/2022 a 16/09/2022, e de
19/09/2022 a 23/09/2022. Quan�dade: 01 (um) lanche x 10 (dez) dias x 49 (quarenta e nove) pessoas = 490
(quatrocentos e noventa) lanches.

2.1.5.10. Refeições avulsas (almoço ou jantar): alimentação (almoço ou jantar) para par�cipantes não
hospedados (não acobertados pelas diárias de pensão completa) servido no mesmo restaurante e no mesmo padrão
da alimentação oferecida aos demais par�cipantes hospedados. Quan�dade: 30 (trinta) refeições.

2.1.5.11. Reprodução da Coletânea de Manuais do Instrutores Proerd: miolo com 276 págs. 1X1 cor, tamanho
A3 aberto (fechado tamanho A4), no papel Ap 75grs. Capa aberta no tamanho A3 (fechada, tamanho A4), 4X4 cores,
no papel couché 230grs. Acabamento final espiral. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

2.1.5.12. Reprodução do Manual de Facilitação para Instrutores Proerd: miolo com 44 págs. 1X1 cor, tamanho
A4 aberto (fechado tamanho A5), no papel Ap 75grs. Capa aberta no tamanho A4 (fechada, tamanho A5), 4X4 cores,
no papel couché 230grs. Acabamento final espiral. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

2.1.5.13. Reprodução de Kit de Cartazes da Educação Infan�l: Kit de material didá�co composto por 08 (oito)
cartazes em papel triplex 300g, medindo 46,5 x 31,5cm, 4x1 cor, com plas�ficação e laminação frente e verso. Kit
acondicionado em pasta de lona, na medida 56cm (largura) x 38cm (altura), com acabamento costurado, zíper na
parte superior, com alça de mão e alça de ombro ajustável, impressa até 3 logomarcas na frente em baixo relevo, com
espessura para acondicionamento de todos os impressos (aproximadamente 5 cm), com 1 divisória interna para
acondicionamento individual de manuais. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

2.1.5.14. Reprodução da Diretriz do Proerd: miolo com 39 págs. 1X1 cor, tamanho A4 aberto (fechado tamanho
A5), no papel Ap 75grs. Capa aberta no tamanho A4 (fechada, tamanho A5), 4X4 cores, no papel couché 230grs.
Encadernação por grampo a cavalo. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

2.1.5.15. Formulários para a�vidades didá�cas: impressão de formulários em tamanho A4, em preto e branco.
Quan�dade: 1.400 (mil e quatrocentas) folhas impressas.



28/04/2022 11:30 SEI/GOVMG - 43590781 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50173511&inf… 25/48

2.1.5.16. Caneta personalizada com a logomarca do Proerd: na cor cinza ou prateada, com gravação de arte
gráfica específica. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

2.1.5.17. Crachá para par�cipantes: plas�ficados, formato 10 cm x 7 cm, com cordão em poliéster personalizado
no formato 1,5 x 42,5 cm, impressão 4x4 cores, jacaré com fixador e argola, personalizado e gravado com arte gráfica
especifica. Quan�dade: 49 (quarenta e nove) unidades.

2.1.5.18. Bandeira Proerd: confecção de bandeira em tecido misto (algodão e poliéster) na cor preta tamanho
0,8 m x 1,5 m, arremate nos quatros cantos com ilhós perfurado de 2 cm de diâmetro gravada com silk de arte gráfica
especifica. Quan�dade: 40 (quarenta) unidades.

2.1.5.19. Aparato para a�vidades pedagógicas: produção do mascote representa�vo do Proerd em tecido,
interior em fibra de silicone an�alérgico, tamanho 30 cm altura x 24cm largura. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

2.1.5.20. Cer�ficados para par�cipantes: em papel couchê 180 (cento e oitenta) gramas, 4x0 cores, tamanho A4,
contendo arte gráfica específica frente e verso, individualizado por par�cipante. Quan�dade: 50 (cinquenta)
unidades.

2.1.5.21. Dis�n�vo do Curso de Formação de Instrutores Proerd: dis�n�vo em material emborrachado,
medindo 8,0cm x 4,0cm, arte gravada em alto e baixo relevo (3D) com o desenho es�lizado de uma elipse de fundo na
cor preta e acabamento de borda. Peça em nega�vo (cinza e preto) com velcro na parte de trás. Quan�dade: 46
(quarenta e seis) unidades.

2.1.5.22. Caderno de anotação personalizado: caderno espiral, 1/4, medindo aproximadamente 20cm x 27cm,
contendo no mínimo 80 folhas pautadas, capa dura, com calendário e impressa com arte gráfica específica 4x0 cores.
Quan�dade: 49 (quarenta e nove) unidades.

2.1.5.23. Lápis preto nº 2 (dois): fabricado com madeira plantada (reflorestamento), sextavado, mina grafite com
resistência e escrita macia. Quan�dade: 45 (quarenta e cinco) unidades.

2.1.5.24. Borracha branca escolar: no formato retangular, medindo aproximadamente 32x23x8 mm, para apagar
escritos e desenhos feitos a grafite. Quan�dade: 45 (quarenta e cinco) unidades.

2.1.5.25. Pincel marca texto: ponta indeformável, chanfrada para linhas finas e grossas, �nta florescente a base
de água, na cor amarela. Quan�dade: 45 (quarenta e cinco) unidades.

2.1.5.26. Cartolina escolar: medidas 500 x 660 mm, 150g/m2, em cores diversas (24 brancas, 24 amarelas, 24
azul-claro, 24 rosa, 24 verde-claro). Quan�dade: 120 (cento e vinte) unidades.

2.1.5.27. Pen Drive personalizado: capacidade 16gb, customizado, em acrílico, gravação em e�queta resinada,
com a arte do Leão do Proerd. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

2.1.5.28. Garrafa �po squeeze: Garrafa térmica de alumínio, capacidade 500ml ou 600ml, conservação da
temperatura do líquido por no mínimo duas horas, tampa de bico, sistema de abertura da tampa por rosca,
personalizada com arte do Proerd, diâmetro da base aproximadamente 5cm a 7cm, altura aproximadamente 17cm a
20cm. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

2.1.5.29. Régua: régua de plás�co, transparente, com marcação de cen�metros e milímetros, tamanho 20cm.
Quan�dade: 45 (quarenta e cinco) unidades.

2.1.5.30. Caneta: caneta esferográfica, �nta preta, ponta média 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo
hexagonal e transparente, altura 15,2cm. Quan�dade: 45 (quarenta e cinco) unidades.

2.1.5.31. Fita Adesiva: fita adesiva transparente, 45 ou 48mm, 50 metros. Quan�dade 10 (dez) unidades.

2.1.5.32. Pasta de O�cio: Pasta com aba em polipropileno o�cio com elás�co, cor fumê ou grafite. Tamanho:
Comprimento 335 mm x largura 245 mm x Altura 50 mm. Quan�dade: 50 (cinquenta) unidades.

3.  LOTE 2

ITEM 01

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

TREINAMENTO DE PATRULHA ESCOLAR “CURSO DE POLICIAMENTO ESCOLAR” PERÍODO DE 24 a 30 DE JUL DE 2022

ITENS QUANTIDADE

Diárias de Hospedagem em quartos Single 06

Diárias de Hospedagem em quartos duplos 210

Refeições para par�cipantes não hospedados 40

Lanches vesper�nos para 72 pessoas 05

Lanches para reunião Administra�va para 12 pessoas 01

Locações de 02 (duas) salas principal para treinamento 12

Locações de sala para suporte administra�vo 07
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Reprodução da Diretriz do Policiamento Escolar 80

Canetas esferográfica personalizada 80

Crachá para par�cipantes 80

Cer�ficados para par�cipantes 80

Caderno de anotação 80

Lápis preto nº 2 HB 80

Borracha branca 80

Pincel marca texto 80

Cartolina escolar 80

Pen drive personalizado 80

Garrafa �po squeeze personalizada 80

Envelope 80

Caneta preta 80

Régua 80

Fita adesiva 06

E�quetas pacote 01

Bolsa Pasta Escolar com alça �racolo, alças de mão 80

3.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO DO CURSO – 24 a 30 DE JUL DE 2022:

3.1.1. Padrão mínimo para hospedagem, alimentação e salas de treinamento: o curso é realizado no formato de
imersão total sendo obrigatório que a hospedagem dos par�cipantes, a locação das salas de treinamento e o fornecimento
de toda a alimentação ocorram no mesmo estabelecimento (hotel, resort ou hotel-fazenda), devendo serem atendidos os
seguintes parâmetros mínimos:

3.1.1.1. O hotel, resort ou hotel-fazenda deve estar localizado à distância máxima de 80 km (oitenta
quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte, e deverá conter no mínimo a seguinte
estrutura:

3.1.1.2. Estado de conservação e manutenção das instalações e da construção em boas condições;

3.1.1.3. Acesso ao estabelecimento seja pavimentado até a porta, em decorrência do período chuvoso, para
facilitar os deslocamentos;

3.1.1.4. Área de estacionamento nas próprias dependências; sendo reservada, no mínimo, uma vaga por
quarto;

3.1.1.5. Área ou local específico para o serviço de recepção;

3.1.1.6. Serviço de recepção aberto por, no mínimo, 18 horas por dia e acessível por telefone durante 24 horas;

3.1.1.7. Local para guarda de bagagens;

3.1.1.8. Restaurante; com capacidade para atendimento de todos os par�cipantes do curso no mesmo
ambiente e horário;

3.1.1.9. Serviço de café da manhã;

3.1.1.10. Serviço de alimentação disponível para almoço e jantar;

3.1.1.11. Equipamento telefônico nas áreas sociais para uso do hóspede;

3.1.1.12. Clima�zação adequada nas áreas sociais fechadas;

3.1.1.13. Banheiros sociais, masculino e feminino, separados entre si, com ven�lação natural ou forçada;

3.1.1.14. Salão para eventos;

3.1.1.15. Sala de reuniões com equipamentos;

3.1.1.16. Gerador de Emergência com par�da automá�ca ou manual, para manutenção de todos os serviços
essenciais;

3.1.1.17. Medidas de Segurança;
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3.1.1.18. Área ú�l da Unidade Habitacional (UH), exceto banheiro, com 13,00 m², no mínimo;

3.1.1.19. Armário, closet ou local específico para a guarda de roupas em 100% das UH;

3.1.1.20. Serviço de limpeza diária nas UH em uso;

3.1.1.21. Roupa de cama, banho e colchoaria em bom estado de conservação;

3.1.1.22. Serviço de troca de roupas de cama em dias alternados, no mínimo;

3.1.1.23. Serviço de troca de roupa de banho em dias alternados, no mínimo;

3.1.1.24. Travesseiro e cobertor suplementar a pedido;

3.1.1.25. Serviço de lavanderia;

3.1.1.26. Mini refrigerador em 100% das UH;

3.1.1.27. Copos em 100% das UH;

3.1.1.28. Clima�zação (refrigeração / ven�lação forçada/calefação) adequada em 100% das UH;

3.1.1.29. TV com controle remoto em 100% das UH;

3.1.1.30. 01 (uma) mesa com cadeira em 100% das UH;

3.1.1.31. Cor�na ou persiana em 100% das UH;

3.1.1.32. Água quente no chuveiro;

3.1.1.33. Sabonete, uma toalha de banho e uma toalha de rosto por hóspede;

3.1.1.34. Cesta de lixo em 100% dos banheiros;

3.1.1.35. Serviço de cofre na UH;

3.1.1.36. Serviço de conexão à internet liberada nas áreas sociais;

3.1.1.37. Serviço de conexão à internet disponível nas UH;

3.1.1.38. Pagamento com cartão de crédito ou de débito;

3.1.1.39. O check-out deverá se estender até as 14:00hs

3.2. Todos os par�cipantes deverão ser acomodados em unidades habitacionais localizadas a uma distância máxima de
150 metros do setor onde se encontram as salas de treinamento.

3.3. Hospedagem: hospedagem será com regime de pensão completa em hotel, resort ou hotel-fazenda, que deve estar
localizado a uma distância máxima de até 80 km (oitenta quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte,
atendendo ao item 3.1 e seus itens e o item 3.2 deste Termo de Referência o estabelecimento deverá disponibilizar
estacionamento para, no mínimo, um veículo por quarto.

 

DETALHAMENTO DA HOSPEDAGEM
ITENS QUANTIDADE DE DIÁRIAS

Hospedagem para coordenação: 01 (um) quarto single 06 diárias

Hospedagem para equipe de treinamento e apoio administra�vo: 04 (quatro) quartos duplos  
24 diárias

Hospedagem para Discentes: 31 (trinta e um) quartos duplos 186 diárias

3.4. A alimentação fornecida deve atender ao seguinte padrão mínimo:

3.4.1. Almoço e jantar: as refeições serão servidas na modalidade de buffet, no mesmo estabelecimento da
hospedagem, em restaurante ou espaço apropriado, clima�zado, que atenda simultaneamente a todos os par�cipantes do
evento. O serviço de buffet deverá permanecer servido, com reposição imediata de todos os itens, durante o período
mínimo de duas horas e meia, com a seguinte composição mínima: 3 opções de saladas (variar os �pos de um dia para o
outro); 1 opção de carne vermelha (variar os �pos de um dia para o outro); 1 opção de carne branca (variar entre aves e
peixes); 4 opções de guarnições; 2 opções de massas; 2 opções de sobremesas (variar entre pudim, mousses, pavês, tortas,
sorvetes, verrines, flans, manjares, panna cotas); 1 opção de fruta; incluso 3 �pos de bebidas não alcoólicas (refrigerante,
suco da fruta ou de polpa e água mineral); sem restrição para servir-se novamente, tanto da alimentação quanto das
bebidas.

3.4.2. Café da manhã: será servido na modalidade de buffet, no mesmo estabelecimento da hospedagem, em
restaurante ou espaço apropriado, clima�zado, que atenda simultaneamente a todos os par�cipantes do evento. O café da
manhã deverá ter a composição mínima de sucos da fruta ou de polpa (pelo menos dois sabores), gelo, água, café não
adoçado, adoçante, sachês de açúcar, leite integral, leite desnatado, leite sem lactose, achocolatado, bolo, biscoitos doces e
salgados, pães variados, pães de queijo, manteiga, mesa de frios, ovos mexidos, linguiça ou salsicha em molho e três opções
de frutas, sem restrição para servir- se novamente, tanto da alimentação quanto das bebidas.

3.5. Detalhamentos dos itens a serem contratados:

3.5.1. Diárias de Hospedagem para Coordenador do Treinamento (quarto single): Com ar condicionado. Incluso
café da manhã, almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir jantar e o dia de check-out deve
incluir café da manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500 ml) por pessoa
hospedada, em cada diária Check-in no domingo 24/07/2022 e check-out no sábado 30/07/2022. Quan�dade: 01 (um)
quarto single x 6 (seis) diárias = 06 (seis) diárias.
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3.5.2. Diárias de Hospedagem para equipe de treinamento e apoio administra�vo (quartos duplos): Com ar
condicionado. Incluso café da manhã, almoço e jantar (diárias de pensão completa). No check-in deve incluir jantar e no
check-out deve incluir café da manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500 ml)
por pessoa hospedada, em cada diária Check-in no domingo 24/07/2022 e check-out no sábado 30/07/2022. Quan�dade:
04 (quatro) quartos duplos x 06 (seis) diárias = 24 (vinte e quatro) diárias.

3.5.3. Diárias de Hospedagem para discentes (quartos duplos): Com ar condicionado. Incluso café da manhã,
almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir jantar e o dia de check-out deve incluir café da
manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500 ml) por pessoa hospedada, em cada
diária Check-in no domingo 24/07/2022 e check-out no sábado 30/07/2022 Quan�dade: 31 (trinta e um) quartos duplos x
06 (seis) diárias = 186 (cento e oitenta e seis) diárias.

3.5.4. Locação de 2 (duas) salas principais para treinamento por 6 (seis) dias: sala para treinamento independente
(sem separação por divisórias), mínimo 180m², que acomode uma média de 40 (cinquenta) par�cipantes, contendo uma
mesa retangular no fundo da sala com capacidade para acomodar 5 (cinco) pessoas em apenas um de seus lados, mais 06
(seis) mesas retangulares ou circulares com capacidade para acomodar 06 (seis) pessoas em cada mesa, 1 (um) dispensador
de álcool em gel 70% em cada mesa, mínimo 40 (quarenta) cadeiras sem braço e estofadas (confortáveis), obedecendo ao
layout em formato espinha de peixe. Sala equipada com ar condicionado, 01 (um) quadro branco ou flip chat com reposição
de 10 folhas diárias, 01 (um) projetor de mul�mídia, 01 (um) notebook ou PC (instalado so�ware mínimo Microso� Office
2010), 01 (uma) tela ou parede de projeção, 01 (um) microfone sem fio interligado a equipamento de som (amplificador),
ponto de internet móvel ou por cabo exclusivamente dedicada com franquia ilimitada de acesso e velocidade mínima de
10Mb, 02 (duas) garrafas de café não adoçado, com reposição, no período da manhã a par�r das 08 horas e à tarde a par�r
das 13 horas, cesta com biscoitos doces e salgados, bebedouro com disponibilidade de água 24 horas em temperatura
natural e gelada, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis para água e café. Período de u�lização: de 24/07/2022 a
30/07/2022. Quan�dade: 02 (duas) salas x 06 (seis) dias = 12 (doze) locações.

3.5.5. Locação de 1 (uma) sala para suporte administra�vo por 7 (sete) dias: sala de suporte administra�vo/
Business Center, mínimo 40m², equipada com ar condicionado,1 (uma) mesa de reunião com capacidade mínima para 12
pessoas, 2 (duas) mesas de trabalho, 12 (doze) cadeiras sem braço e estofadas (confortáveis), 01 (um) notebook ou PC
(instalado so�ware mínimo Microso� Office 2010), conectado em rede com impressora mul�funcional (franquia de 2.000
(duas mil) cópias em preto e branco, papel A4 incluso, tonner ou cartucho à disposição para reabastecimento. O papel A4
deverá estar disponível no primeiro dia de locação), com telefone para ligações que contemple todo o Estado de Minas
Gerais, Frigobar,bebedouro com disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e gelada, 01 (uma) garrafa de
café não adoçado, com reposição, no período da manhã a par�r das 08 horas e à tarde a par�r das 13 horas, cesta com
biscoitos doces e salgados, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis para água e café. Sala para u�lização em
período integral de 24/07/2022 a 30/07/2022. Quan�dade: 01 (uma) sala x 07 (seis) dias = 07 (sete) locações.

3.5.6. Lanche para reunião administra�va: servido na modalidade self service, em espaço adjacente ou próximo
(máximo 25 metros) à sala de treinamento, para 12 pessoas, no intervalo da reunião administra�va, com composição
mínima de dois sabores de sucos (natural ou de polpa), um refrigerante sabor cola ou guaraná, gelo, leite, café não adoçado,
adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis, dois �pos de bolo, biscoitos doces e salgados, dois �pos de salgado
assado, pão de queijo e salada de frutas (mínimo quatro �pos de fruta) não adoçada. Servidos no dia 24/07/2022.
Quan�dade: 01 (um) lanche x 01 (um) dia x 12 (doze) pessoas = 12 (doze) lanches.

3.5.7. Lanche vesper�no para par�cipantes: servido na modalidade self service, em espaço adjacente ou próximo
(máximo 25 metros) às salas de treinamento, para 72 pessoas nos intervalos vesper�nos, com composição mínima de dois
sabores de sucos (natural ou de polpa), um refrigerante sabor cola ou guaraná (variar o sabor de um dia para o outro), gelo,
leite, café não adoçado, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis, dois �pos de bolo (variar sabores de um dia para o
outro), biscoitos doces e salgados, dois �pos de salgado assado (variar os �pos de um dia para o outro), pão de queijo e
salada de frutas (mínimo quatro �pos de fruta) não adoçada ou duas opções de fruta in natura (variar essas duas opções de
um dia para o outro). Servidos nos dias 25/07/2022 a 29/07/2022. Quan�dade: 01 (um) lanche x 05 (cinco) dias x 72
(setenta e duas) pessoas = 360 (trezentos e sessenta) lanches.

3.5.8. Refeições avulsas (almoço ou jantar): alimentação (almoço ou jantar) para par�cipantes não hospedados
(não acobertados pelas diárias de pensão completa) servido no mesmo restaurante e no mesmo padrão da alimentação
oferecida aos demais par�cipantes hospedados. Quan�dade: 40 (quarenta) refeições.

3.5.9. Reprodução da Instrução de Emprego Operacional no Ambiente Escolar: miolo com 100 págs. 1X1 cor,
tamanho A3 aberto (fechado tamanho A4), no papel Ap 75grs. Capa aberta no tamanho A3 (fechada, tamanho A4), 4X4
cores, no papel couché 230grs. Acabamento final espiral. Quan�dade: 70 (setenta) unidades.

3.5.10. Caneta personalizada com a logomarca do Policiamento Escolar: na cor cinza ou prateada, com gravação de
arte gráfica específica. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.11. Crachá para par�cipantes: plas�ficado, formato 10 cm x 7 cm, com cordão em poliéster personalizado no
formato 1,5 x 42,5 cm, impressão 4x4 cores, jacaré com fixador e argola, personalizado e gravado com arte gráfica
especifica. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.12. Cer�ficados para par�cipantes: em papel couchê 180 (cento e oitenta) gramas, 4x0 cores, tamanho A4,
contendo arte gráfica específica frente e verso, individualizado por par�cipante. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.13. Caderno de anotação personalizado: caderno espiral, 1/4, medindo aproximadamente 14cm x 21cm,
contendo no mínimo 48 folhas pautadas, capa flexível ou dura, impressa com arte gráfica específica 4x0 cores. Quan�dade:
80 (oitenta) unidades.
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3.5.14. Lápis preto nº 2 (dois): fabricado com madeira plantada (reflorestamento), sextavado, mina grafite com
resistência e escrita macia. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.15. Borracha branca escolar: no formato retangular, medindo aproximadamente 32x23x8 mm, para apagar
escritos e desenhos feitos a grafite. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.16. Pincel marca texto: ponta indeformável, chanfrada para linhas finas e grossas, �nta florescente a base de
água, na cor amarela. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.17. Cartolina escolar: medidas 500 x 660 mm, 150g/m2, em cores diversas (24 brancas, 24 amarelas, 24 azul-
claro, 24 rosa, 24 verde-claro). Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.18. Pen Drive personalizado: capacidade 16gb, customizado, em acrílico, gravação em e�queta resinada, com a
arte do policiamento escolar. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.19. Garrafa �po squeeze: Garrafa térmica de alumínio, capacidade 500ml ou 600ml, conservação da temperatura
do líquido por no mínimo duas horas, tampa de bico, sistema de abertura da tampa por rosca, personalizada com arte do
Proerd, diâmetro da base aproximadamente 5cm a 7cm, altura aproximadamente 17cm a 20cm. Quan�dade: 80 (oitenta)
unidades.

3.5.20. Envelope: em papel off-set, gramatura 75g/m2, tamanho o�cio, cor branca/parda. Quan�dade: 80 (oitenta)
unidades.

3.5.21. Régua: régua de plás�co, transparente, com marcação de cen�metros e milímetros, tamanho 20cm.
Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.22. Caneta: caneta esferográfica, �nta preta, ponta média 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo hexagonal e
transparente, altura 15,2cm. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

3.5.23. Fita Adesiva: fita adesiva transparente, 45 ou 48mm, 50 metros. Quan�dade 06 (seis) unidades.

3.5.24. E�quetas: E�queta ink-jet/laser Carta, 25,4x66,7, 6080, Pacote com 300 unid. Quan�dade 01 (um) pacote.

3.5.25. Bolsa Pasta Escolar com alças �racolo, alças de mão, 1 bolso frontal preta personalizada: Material: Poliéster
600D Dimensões: 35 x 26 x 11 cm CARACTERÍSTICAS: 3 Compar�mentos, 3 zíperes. Acabamento perfil vivo Alça de mão Alça
de ombro com gravação de arte gráfica específica. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

4. LOTE 2

ITEM 02

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

TREINAMENTO DE PATRULHA ESCOLAR “CURSO DE POLICIAMENTO ESCOLAR” PERÍODO DE 28 DE AGO À 03 DE SET DE 2022

ITENS QUANTIDADE

Diárias de Hospedagem em quartos Single 06

Diárias de Hospedagem em quartos duplos 210

Refeições para par�cipantes não hospedados 40

Lanches vesper�nos para 72 pessoas 05

Lanches para reunião Administra�va para 12 pessoas 01

Locações de 02 (duas) salas principal para treinamento 12

Locações de sala para suporte administra�vo 07

Reprodução da Diretriz do Policiamento Escolar 80

Canetas esferográfica personalizada 80

Crachá para par�cipantes 80

Cer�ficados para par�cipantes 80

Caderno de anotação 80

Lápis preto nº 2 HB 80

Borracha branca 80

Pincel marca texto 80
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Cartolina escolar 80

Pen drive personalizado 80

Garrafa �po squeeze personalizada 80

Envelope 80

Caneta preta 80

Régua 80

Fita adesiva 06

E�quetas pacote 01

Bolsa Pasta Escolar com alça �racolo, alças de mão 80

4.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO DO CURSO – 28 DE AGO a 03 DE SET DE 20222

4.1.1. Padrão mínimo para hospedagem, alimentação e salas de treinamento: o curso é realizado no formato de
imersão total sendo obrigatório que a hospedagem dos par�cipantes, a locação das salas de treinamento e o fornecimento
de toda a alimentação ocorram no mesmo estabelecimento (hotel, resort ou hotel-fazenda), devendo serem atendidos os
seguintes parâmetros mínimos:

4.1.1.1. O hotel, resort ou hotel-fazenda deve estar localizado à distância máxima de 80 km (oitenta
quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte, e deverá conter no mínimo a seguinte
estrutura:

4.1.1.2. Estado de conservação e manutenção das instalações e da construção em boas condições;

4.1.1.3. Acesso ao estabelecimento seja pavimentado até a porta, em decorrência do período chuvoso, para
facilitar os deslocamentos;

4.1.1.4. Área de estacionamento nas próprias dependências; sendo reservada, no mínimo, uma vaga por
quarto;

4.1.1.5. Área ou local específico para o serviço de recepção;

4.1.1.6. Serviço de recepção aberto por, no mínimo, 18 horas por dia e acessível por telefone durante 24 horas;

4.1.1.7. Local para guarda de bagagens;

4.1.1.8. Restaurante; com capacidade para atendimento de todos os par�cipantes do curso no mesmo
ambiente e horário;

4.1.1.9. Serviço de café da manhã;

4.1.1.10. Serviço de alimentação disponível para almoço e jantar;

4.1.1.11. Equipamento telefônico nas áreas sociais para uso do hóspede;

4.1.1.12. Clima�zação adequada nas áreas sociais fechadas;

4.1.1.13. Banheiros sociais, masculino e feminino, separados entre si, com ven�lação natural ou forçada;

4.1.1.14. Salão para eventos;

4.1.1.15. Sala de reuniões com equipamentos;

4.1.1.16. Gerador de Emergência com par�da automá�ca ou manual, para manutenção de todos os serviços
essenciais;

4.1.1.17. Medidas de Segurança;

4.1.1.18. Área ú�l da Unidade Habitacional (UH), exceto banheiro, com 13,00 m², no mínimo;

4.1.1.19. Armário, closet ou local específico para a guarda de roupas em 100% das UH;

4.1.1.20. Serviço de limpeza diária nas UH em uso;

4.1.1.21. Roupa de cama, banho e colchoaria em bom estado de conservação;

4.1.1.22. Serviço de troca de roupas de cama em dias alternados, no mínimo;

4.1.1.23. Serviço de troca de roupa de banho em dias alternados, no mínimo;

4.1.1.24. Travesseiro e cobertor suplementar a pedido;

4.1.1.25. Serviço de lavanderia;

4.1.1.26. Mini refrigerador em 100% das UH;

4.1.1.27. Copos em 100% das UH;

4.1.1.28. Clima�zação (refrigeração / ven�lação forçada/calefação) adequada em 100% das UH;
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4.1.1.29. TV com controle remoto em 100% das UH;

4.1.1.30. 01 mesa com cadeira em 100% das UH;

4.1.1.31. Cor�na ou persiana em 100% das UH;

4.1.1.32. Água quente no chuveiro;

4.1.1.33. Sabonete, uma toalha de banho e uma toalha de rosto por hóspede;

4.1.1.34. Cesta de lixo em 100% dos banheiros;

4.1.1.35. Serviço de cofre na UH;

4.1.1.36. Serviço de conexão à internet liberada nas áreas sociais;

4.1.1.37. Serviço de conexão à internet disponível nas UH;

4.1.1.38. Pagamento com cartão de crédito ou de débito;

4.1.1.39. O check-out deverá se estender até as 14:00hs

4.2. Todos os par�cipantes deverão ser acomodados em unidades habitacionais localizadas a uma distância máxima de
150 metros do setor onde se encontram as salas de treinamento.

4.3. Hospedagem: hospedagem será com regime de pensão completa em hotel, resort ou hotel-fazenda, que deve estar
localizado a uma distância máxima de até 80 km (oitenta quilometros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte,
atendendo ao item 4.1 e seus itens e o item 4.2 deste Termo de Referência, O estabelecimento deverá disponibilizar
estacionamento para, no mínimo, um veículo por quarto.

DETALHAMENTO DA HOSPEDAGEM

ITENS QUANTIDADE DE DIÁRIAS

Hospedagem para coordenação: 01 (um) quarto single 06 diárias

Hospedagem para equipe de treinamento e apoio administra�vo: 04 (quatro) quartos duplos
 

24 diárias

Hospedagem para Discentes: 31 (trinta e um) quartos duplos 186 diárias

4.4. A alimentação fornecida deve atender ao seguinte padrão mínimo:

4.4.1. Almoço e jantar: as refeições serão servidas na modalidade de buffet, no mesmo estabelecimento da
hospedagem, em restaurante ou espaço apropriado, clima�zado, que atenda simultaneamente a todos os par�cipantes do
evento. O serviço de buffet deverá permanecer servido, com reposição imediata de todos os itens, durante o período
mínimo de duas horas e meia, com a seguinte composição mínima: 3 opções de saladas (variar os �pos de um dia para o
outro); 1 opção de carne vermelha (variar os �pos de um dia para o outro); 1 opção de carne branca (variar entre aves e
peixes); 4 opções de guarnições; 2 opções de massas; 2 opções de sobremesas (variar entre pudim, mousses, pavês, tortas,
sorvetes, verrines, flans, manjares, panna cotas); 1 opção de fruta; incluso 3 �pos de bebidas não alcoólicas (refrigerante,
suco da fruta ou de polpa e água mineral); sem restrição para servir-se novamente, tanto da alimentação quanto das
bebidas.

4.4.2. Café da manhã: será servido na modalidade de buffet, no mesmo estabelecimento da hospedagem, em
restaurante ou espaço apropriado, clima�zado, que atenda simultaneamente a todos os par�cipantes do evento. O café da
manhã deverá ter a composição mínima de sucos da fruta ou de polpa (pelo menos dois sabores), gelo, água, café não
adoçado, adoçante, sachês de açúcar, leite integral, leite desnatado, leite sem lactose, achocolatado, bolo, biscoitos doces e
salgados, pães variados, pães de queijo, manteiga, mesa de frios, ovos mexidos, linguiça ou salsicha em molho e três opções
de frutas, sem restrição para servir- se novamente, tanto da alimentação quanto das bebidas.

5. DETALHAMENTOS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS:

5.1. Diárias de Hospedagem para Coordenador do Treinamento (quarto single): Com ar condicionado. Incluso café da
manhã, almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir jantar e o dia de check-out deve incluir café da
manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500 ml) por pessoa hospedada, em cada diária
Check-in no domingo 28/08/2022 e check-out no sábado 03/09/2022. Quan�dade: 01 (um) quarto single x 6 (seis) diárias = 06
(seis) diárias.

5.2. Diárias de Hospedagem para equipe de treinamento e apoio administra�vo (quartos duplos): Com ar
condicionado. Incluso café da manhã, almoço e jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir jantar e o dia de
check-out deve incluir café da manhã e almoço. No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500 ml) por
pessoA hospedada, em cada diária Check-in domingo 28/08/2022 e check-out no sábado 03/09/2022. Quan�dade: 04 (quatro)
quartos duplos x 06 (seis) diárias = 24 (vinte e quatro) diárias.

5.3. Diárias de Hospedagem para discentes (quartos duplos): Com ar condicionado. Incluso café da manhã, almoço e
jantar (diárias de pensão completa). O dia de check-in deve incluir jantar e o dia de check-out deve incluir café da manhã e almoço.
No quarto, deverá ser disponibilizada uma água mineral sem gás (500 ml) por pessoa hospedada, em cada diária Check-in no
domingo 28/08/2022 e check-out no sábado 03/09/2022. Quan�dade: 31 (trinta e um) quartos duplos x 06 (seis) diárias = 186
(cento e oitenta e seis) diárias.
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5.4. Locação de 2 (duas) salas principais para treinamento por 6 (seis) dias: sala para treinamento independente (sem
separação por divisórias), mínimo 180m², que acomode uma média de 40 (cinquenta) par�cipantes, contendo uma mesa
retangular no fundo da sala com capacidade para acomodar 5 (cinco) pessoas em apenas um de seus lados, mais 06 (seis) mesas
retangulares ou circulares com capacidade para acomodar 06 (seis) pessoas em cada mesa, 1 (um) dispensador de álcool em gel
70% em cada mesa, mínimo 40 (quarenta) cadeiras sem braço e estofadas (confortáveis), obedecendo ao layout em formato
espinha de peixe. Sala equipada com ar condicionado, 01 (um) quadro branco ou flip chart com reposição de 10 folhas diárias, 01
(um) projetor de mul�mídia, 01 (um) notebook ou PC (instalado so�ware mínimo Microso� Office 2010), 01 (uma) tela ou parede
de projeção, 01 (um) microfone sem fio interligado a equipamento de som (amplificador), ponto de internet móvel ou por cabo
exclusivamente dedicada com franquia ilimitada de acesso e velocidade mínima de 10Mb, 02 (duas) garrafas de café não adoçado,
com reposição, no período da manhã a par�r das 08 horas e à tarde a par�r das 13 horas, cesta com biscoitos doces e salgados,
bebedouro com disponibilidade de água 24 horas em temperatura natural e gelada, adoçante, sachês de açúcar e copos
descartáveis para água e café. Período de u�lização: de 28/08/2022 a 02/09/2022. Quan�dade: 02 (duas) salas x 06 (seis) dias =
12 (doze) locações.

5.5. Locação de 1 (uma) sala para suporte administra�vo por 7 (sete) dias: sala de suporte administra�vo/ Business
Center, mínimo 40m², equipada com ar condicionado,1 (uma) mesa de reunião com capacidade mínima para 12 pessoas, 2 (duas)
mesas de trabalho, 12 (doze) cadeiras sem braço e estofadas (confortáveis), 01 (um) notebook ou PC (instalado so�ware mínimo
Microso� Office 2010), conectado em rede com impressora mul�funcional (franquia de 2.000 (duas mil) cópias em preto e branco,
papel A4 incluso, tonner ou cartucho à disposição para reabastecimento. O papel A4 deverá estar disponível no primeiro dia de
locação), com telefone para ligações que contemple todo o Estado de Minas Gerais, Frigobar, bebedouro com disponibilidade de
água 24 horas em temperatura natural e gelada, 01 (uma) garrafa de café não adoçado, com reposição, no período da manhã a
par�r das 08 horas e à tarde a par�r das 13 horas, cesta com biscoitos doces e salgados, adoçante, sachês de açúcar e copos
descartáveis para água e café. Sala para u�lização em período integral de 28/08/2022 a 03/09/2022. Quan�dade: 01 (uma) sala x
07 (sete) dias = 07 (sete) locações.

5.6. Lanche para reunião administra�va: servido na modalidade self-service, em espaço adjacente ou próximo (máximo
25 metros) à sala de treinamento, para 12 pessoas, no intervalo da reunião administra�va, com composição mínima de dois
sabores de sucos (natural ou de polpa), um refrigerante sabor cola ou guaraná, gelo, leite, café não adoçado, adoçante, sachês de
açúcar e copos descartáveis, dois �pos de bolo, biscoitos doces e salgados, dois �pos de salgado assado, pão de queijo e salada de
frutas (mínimo quatro �pos de fruta) não adoçada. Servidos no dia 28/08/2022. Quan�dade: 01 (um) lanche x 01 (um) dia x 12
(doze) pessoas = 12 (doze) lanches.

5.7. Lanche vesper�no para par�cipantes: servido na modalidade self-service, em espaço adjacente ou próximo
(máximo 25 metros) às salas de treinamento, para 72 pessoas nos intervalos vesper�nos, com composição mínima de dois sabores
de sucos (natural ou de polpa), um refrigerante sabor cola ou guaraná (variar o sabor de um dia para o outro), gelo, leite, café não
adoçado, adoçante, sachês de açúcar e copos descartáveis, dois �pos de bolo (variar sabores de um dia para o outro), biscoitos
doces e salgados, dois �pos de salgado assado (variar os �pos de um dia para o outro), pão de queijo e salada de frutas (mínimo
quatro �pos de fruta) não adoçada ou duas opções de fruta in natura (variar essas duas opções de um dia para o outro). Servidos
nos dias 29/08/2022 a 03/08/2022. Quan�dade: 01 (um) lanche x 05 (cinco) dias x 72 (setenta e duas) pessoas = 360 (trezentos e
sessenta) lanches.

5.8. Refeições avulsas (almoço ou jantar): alimentação (almoço ou jantar) para par�cipantes não hospedados (não
acobertados pelas diárias de pensão completa) servido no mesmo restaurante e no mesmo padrão da alimentação oferecida aos
demais par�cipantes hospedados. Quan�dade: 40 (quarenta) refeições.

5.9. Reprodução da Instrução de Emprego Operacional no Ambiente Escolar: miolo com 100 págs. 1X1 cor, tamanho A3
aberto (fechado tamanho A4), no papel Ap 75grs. Capa aberta no tamanho A3 (fechada, tamanho A4), 4X4 cores, no papel couchê
230grs. Acabamento final espiral. Quan�dade: 70 (setenta) unidades.

5.10. Caneta personalizada com a logomarca do Policiamento Escolar: na cor cinza ou prateada, com gravação de arte
gráfica específica. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

5.11. Crachá para par�cipantes: plas�ficado, formato 10 cm x 7 cm, com cordão em poliéster prsonalizado no formato
1,5 x 42,5 cm, impressão 4x4 cores, jacaré com fixador e argola, personalizado e gravado com arte gráfica especifica. Quan�dade:
80 (oitenta) unidades.

5.12. Cer�ficados para par�cipantes: em papel couchê 180 (cento e oitenta) gramas, 4x0 cores, tamanho A4, contendo
arte gráfica específica frente e verso, individualizado por par�cipante. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

5.13. Caderno de anotação personalizado: caderno espiral, 1/4, medindo aproximadamente 14cm x 21cm, contendo no
mínimo 48 folhas pautadas, capa flexível ou dura, impressa com arte gráfica específica 4x0 cores. Quan�dade: 80 (oitenta)
unidades.

5.14. Lápis preto nº 2 (dois): fabricado com madeira plantada (reflorestamento), sextavado, mina grafite com resistência
e escrita macia. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

5.15. Borracha branca escolar: no formato retangular, medindo aproximadamente 32x23x8 mm, para apagar escritos e
desenhos feitos a grafite. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

5.16. Pincel marca texto: ponta indeformável, chanfrada para linhas finas e grossas, �nta florescente a base de água, na
cor amarela. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

5.17. Cartolina escolar: medidas 500 x 660 mm, 150g/m2, em cores diversas (24 brancas, 24 amarelas, 24 azul-claro, 24
rosa, 24 verde-claro). Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

5.18. Pen Drive personalizado: capacidade 16gb, customizado, em acrílico, gravação em e�queta resinada, com a arte de
viatura do policiamento escolar. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.
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5.19. Garrafa �po squeeze: Garrafa térmica de alumínio, capacidade 500ml ou 600ml, conservação da temperatura do
líquido por no mínimo duas horas, tampa de bico, sistema de abertura da tampa por rosca, personalizada com arte do Proerd,
diâmetro da base aproximadamente 5cm a 7cm, altura aproximadamente 17cm a 20cm. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

5.20. Envelope: em papel off-set, gramatura 75g/m2, tamanho o�cio, cor branca/parda. Quan�dade: 80 (oitenta)
unidades.

5.21. Régua: régua de plás�co, transparente, com marcação de cen�metros e milímetros, tamanho 20cm. Quan�dade:
80 (oitenta) unidades.

5.22. Caneta: caneta esferográfica, �nta preta, ponta média 1,0mm com esfera de tungstênio, corpo hexagonal e
transparente, altura 15,2cm. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

5.23. Fita Adesiva: fita adesiva transparente, 45 ou 48mm, 50 metros. Quan�dade 06 (seis) unidades.

5.24. E�quetas: E�queta ink-jet/laser Carta, 25,4x66,7, 6080, Pacote com 300 unid. Quan�dade 01 (um) pacote.

5.25. Bolsa Pasta Escolar com alças �racolo, alças de mão, 1 bolso frontal preta personalizada: Material: Poliéster 600D
Dimensões: 35 x 26 x 11 cm caracterís�cas: 3 Compar�mentos, 03 zíperes, acabamento perfil vivo, alça de mão, alça de ombro
com gravação de arte gráfica específica. Quan�dade: 80 (oitenta) unidades.

6. DOS LOTES

6.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS E LOTES

6.1.1. Lotes

6.1.2. A licitação será realizada por lotes onde o fornecedor ou fornecedores, terão que oferecer suas propostas
para o (s) lote (s) integral (is), isto é supondo que o lote 1 possua “N” itens, o vencedor do lote (s) deverá (ão) entregar os
objetos ou fornecer os serviços composto no itens

6.2. Os itens foram agrupados de acordo com seus obje�vos, preservando o mesmo �po de execução e material a serem
u�lizados visando a economicidade. De acordo também com o entedimento do TCE/MG, que para os itens reunidos no mesmo
lote, eles devem guarda alguma relação entre si.

6.2.1. Jus�fica-se a o agrupamento por lote, para se evitar que mais de um fornecedor seja contratado o que pode
trazer prejuízo para o conjunto. Por exemplo, se for classificado um fornecedor de café da manhã diferente do local em que
acontecer a hospedagem. Caso haja atraso no oferecimento da alimentação, o início do curso pode ficar prejudicado.
Especificamente quanto ao objeto organização de eventos, o TCU já se manifestou no sen�do de que a organização e
produção de eventos demanda gerenciamento divisível, podendo ser executado por única empresa, conforme Súmula 247,
TCU, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala.

6.3. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

6.3.1. Não há, considerando que o objeto licitado será para a contratação de serviço em lotes de valor es�mado de
contratação superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que não impede a contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte.

7. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresas especializadas para prestarem serviços de organização e execução de eventos para realização, do Treinamento da
Patrulha Escolar “Curso de Policiamento Escolar” e do Treinamento Proerd intitulado “Curso de Formação de Instrutores do Proerd 2022”.
A referida contratação, dar-se-á devido ao fato da necessidade de capacitar policiais militares, para atuarem em rede de ensino pública e/ou
privada, com natureza preventiva e de restauração da ordem e tranquilidade, que envolva o ambiente escolar, além disto dotar jovens
estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência, com observância das normas
institucionais, filosofia do Programa e alinhados às políticas públicas estabelecidas.

O Policiamento Escolar constitui o conjunto de práticas policiais, constante dos domínios do Policiamento Ostensivo, que são destinadas à
proteção de pessoas e bens, à oferta de programas e serviços de natureza preventiva e/ou repressiva, quando se constatar a situação de
desordem, medo violência (bullying), crime, contravenção penal ou infração administrativa, tanto dentro quanto no entorno das escolas,
visando à melhoria daquele ambiente, o aumento da qualidade de vida e da sensação de segurança

- Missão - Realizar o policiamento ostensivo no entorno e no interior dos estabelecimentos de ensino, com vistas à prevenção da
criminalidade e à restauração da ordem e da tranquilidade, principalmente naqueles em que a violência tenha atingido níveis que exijam
maiores atenções dos órgãos responsáveis pela segurança pública.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), presente há 23 anos na Polícia Militar de Minas Gerais, é a principal ação
institucional de prevenção ao abuso de drogas e de proteção do ambiente escolar, tendo atendido mais de três milhões e novecentas pessoas
no Estado desde sua implementação. Em conformidade com as disposições da Diretriz - DPSSP nº 3.01.04/2010-CG– Regula a aplicação
do PROERD pela PMMG, compete à Diretoria de Operações (DOP) a responsabilidade técnica de implementação, coordenação, controle e
avaliação do programa em todo o Estado. Há alguns anos, os novos currículos “Caindo na REAL” proporcionaram uma virada na estratégia
institucional e determinaram a definição atual da missão e da visão do programa D.A.R.E./PROERD:

- Missão: ensinar aos estudantes, habilidades para tomada de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e
saudável.

- Visão: construir um mundo no qual os jovens de todos os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem conduzir
suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos.

Considerando o empenho da PMMG para a realização dessa modalidade de policiamento, promovendo os direitos da criança e adolescente;
habilitando-os para uma vida saudável, e com ações de prevenção, a violência e ao abuso de drogas bem como outros que possa surgir, é
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indispensável a capacitação e treinamento específico para os policiais que atuarão em todo Estado de Minas Gerais, em parceria com as
escolas mineiras. Visando a eficiente gestão do programa do policiamento escolar, e a estratégia de potencialização deste no ano de 2022, é
imprescindível capacitar e certificar os policiais militares para atuação em todo estado de Minas Gerais.

Nesse sentido, é necessária a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização e execução de eventos para
proporcionar o ambiente adequado para o treinamento, conforme informações contidas neste Termo de Referência, em respeito ao princípio
constitucional da economicidade.

7.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DA HOSPEDAGEM PARA OS PARTICIPANTES

7.1.1. A contratação da hospedagem em regime de pensão completa para o par�cipante do evento visa possibilitar
a profunda imersão no processo de capacitação profissional proposto, com obje�vo de solidificar os conhecimentos por
meio do aprofundamento do relacionamento interpessoal e profissional com os demais par�cipantes.

7.1.2. Os par�cipantes serão oriundos de diversos municípios de Minas Gerais, e a proximidade entre eles em
tempo integral tem o potencial de ofertar a possibilidade de troca de experiências profissionais e enriquecer o processo de
aprendizagem e, consequentemente, ampliar a qualidade e relevância do serviço entregue à sociedade mineira. Desta
forma, vê-se que a contratação tem por obje�vo precípuo o atendimento do interesse público.

7.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO QUANTO À ECONOMICIDADE

7.2.1. A contratação de empresa prestadoras de serviços turís�cos visa a disponibilização de hospedagem em Belo
Horizonte ou imediações num raio máximo de 80 Km, a par�r da Praça Sete de Setembro, Belo Horizonte/MG, deste termo,
para acomodar pessoas segundo os detalhamentos das hospedagem especificados acima, no regime de pensão completa
(café da manhã, almoço e jantar), juntamente com a locação de salas de treinamento cole�va para o grande grupo, sala de
apoio e sala para realização de treinamento em pequenos grupos, conforme detalhados acima. Cumpre apontar que os
par�cipantes virão de diversas Regiões do Estado de Minas Gerais.

7.2.2. Diante das informações supracitadas, tem-se o entendimento de que existe no classificador de despesas um
elemento/item de despesa específico para prover a hospedagem e alimentação aos policiais militares par�cipantes, qual
seja o 15.01, diária de viagem nos termos do decreto 45.260/2009 - ALMG, que pode ser provida por dotação orçamentária
própria e dar liberdade para cada um se hospedar e alimentar da forma que lhe aprouver. Nesse entendimento, cogitou-se a
hipótese do evento se realizar na própria PMMG, o que, mostrou-se economicamente inviável.

7.2.3. Buscando alterna�va que melhor se adeque à racionalização do emprego do recurso público e levando em
consideração a disponibilização de crédito oriundo de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário da parceria com
a Secretaria Estadual de Educação, iden�ficou-se a realização do pregão para a contratação de empresa de eventos como a
mais viável.

8. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

8.1. Licitação na modalidade pregão eletrônico, do �po menor preço, em sessão pública, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, para fornecimento de serviço de contratação de empresa especializada para prestar serviço de
organização e execução de evento, 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 nº 48.012, de 22 de julho de 2020. Trata-se de prestação de serviço comum, cujo
obje�vo é a capacitação de policiais militares (formação de instrutores em curso Proerd e Policiamento Escolar), na qual o serviço
não exige alta complexidade, nos termos do art. 2º, §1º, da lei 10.520/02.

8.1.1. serviço pretendido enquadra-se no rol de serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade foram
definidos por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado.

8.2. Este pregão será amparado pela lei complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas leis estaduais nº.
13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 2013, pelos decretos estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, pela resolução
Seplag nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014 e nº 93, de 28 novembro de 2018 pelas resoluções conjuntas seplag / sef nº 3.458, de 22
de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela resolução conjunta Seplag/SEF/Jucemg nº 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 neste edital e seus
anexos, que dele cons�tuem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

9. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

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

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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

10.1.1. Para os Lotes: Atestados comprobatórios da capacidade técnica da licitante para fornecimento dos itens
ofertados, atendendo ao quan�ta�vo mínimo de 10% (dez por cento) das quan�dades apresentadas no anexo I - Termo de
Referência;

10.2. Os atestados deverão conter:

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

Local e data de emissão.
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Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações. Período da execução da atividade.

10.3. Para atendimento do quan�ta�vo indicado no edital, é admi�do o somatório de atestados, desde que compa�veis
com as caracterís�cas do objeto da licitação.

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

11. CRITÉRIO DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

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

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

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

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

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

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

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

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

11.9. 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.

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

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

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

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

11.14. Os fornecedores mineiros não optantes pelo simples nacional farão suas propostas conforme as disposições
con�das no edital.

11.15. Os fornecedores mineiros de que trata o edital deverão anexar às suas propostas comerciais a ficha de inscrição
estadual, na qual conste a opção pelo simples nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime
através do site: h�p://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/.

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

 

12. PROVA DE CONCEITO

12.1. A critério da administração, poderá ser solicitada prova de conceito para comprovação de que os serviços ofertados
atendem às especificações técnicas solicitadas no edital. A prova de conceito é a amostra a ser fornecida pelo licitante classificado
provisoriamente em primeiro lugar para realização dos testes necessários à verificação do atendimento às especificações técnicas
definidas no Termo de Referência.

12.2. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a apresentar prova de conceito para realização dos testes
necessários à verificação do atendimento das especificações definidas no Termo de Referência.

12.3. A especificação detalhada dos procedimentos e dos critérios obje�vos de avaliação está no Termo de Referência.

12.4. A data e o local da análise será informada pelo pregoeiro a todos os licitantes por meio do Portal de Compras do
Estado -www.compras.mg.gov.br

12.5. Para fins de publicidade, todo e qualquer licitante poderá ter acesso às informações da análise de cada uma das
provas de conceito.
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12.6. A não apresentação da prova de conceito sem jus�fica�va ou fora do prazo do Edital implicará na desclassificação
da proposta.

12.7. Se a prova de conceito apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o pregoeiro analisará a aceitabilidade
da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.

12.8. Seguir-se-á com a verificação da prova de conceito, observada a ordem de classificação, e, assim, sucessivamente,
até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

13. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

13.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1.1. Execução imediata, a par�r do recebimento da Nota de Empenho, autorização de fornecimento ou
documento equivalente. Conforme o contrato.

13.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.2.1. Hotel, Resort ou Hotel Fazenda localizado a uma distância máxima de até 80 km (oitenta quilômetros) da
praça sete de setembro, no centro de Belo Horizonte. Conforme proposta comercial homologada, de acordo com datas
previstas deste termo.

13.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

13.3.1. OS PRODUTOS SERÃO RECEBIDOS:

13.3.1.1. os materiais a serem u�lizados no curso deverão ser entregues na DOP até 72h antes do início do curso.

13.3.1.2. Todos os serviços deverão ser executados dentro das normas técnicas brasileiras (ABNT).

13.4. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS: os materiais deverão ser entregues na Diretoria de Operações – DOP,
localizada na Cidade Administra�va, edi�cio Minas, 6º andar, bairro Serra Verde, nesta capital, ou no local do curso mediante
acerto prévio com o contratante até 72h antes do início do curso.

13.4.1. A arte para impressão dos cer�ficados deve ser solicitada com antecedência para maiores informações pelos
telefones: (31) 3916-7233 / 3915-7711 – 2º Sargento Célio ou 2º Sargento Flávya.

13.5. PRAZO DE PAGAMENTO:

13.5.1. 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da emissão da nota fiscal.

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

13.6. O RECEBIMENTO/APROVAÇÃO do (s) produto (s) pela PMMG exclui a responsabilidade civil do fornecedor por
vícios de quan�dade ou qualidade do (s) produto (s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas
posteriormente, garan�ndo-se a administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

13.6.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini�vo dos serviços, nos termos
abaixo.

13.6.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a
entrega da documentação acima, da seguinte forma:

13.6.3. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

13.6.3.1. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par�r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.

13.6.3.2. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administra�va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento defini�vo.

13.6.3.3. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl�mo.

13.6.3.4. Na hipótese da verificação que se refere o parágrafo anterior não se proceda tempes�vamente,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

13.6.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par�r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato
deverá providenciar o recebimento defini�vo, ato que concre�za o ateste da execução dos serviços, obedecendo as
seguintes diretrizes:

13.6.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais per�nentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec�vas correções;

13.6.4.2. Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini�vo dos serviços prestados, que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

13.6.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subs�tuto.
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13.6.4.4. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garan�as concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

13.6.4.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

14. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

14.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.1.1. 14.1.1 1261 12 368 112 4327 0001 33903948 0 10 1

14.2. DO PAGAMENTO

14.2.1. Para os Órgãos/En�dades 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 emi�da 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 defini�vo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE. Para os demais par�cipantes, o pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, de acordo com norma�vo próprio a que se sujeita, mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no
edital e seus anexos.

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

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

14.2.4. O pagamento da Nota Fiscal ficará vinculado à prévia conferência pelo gestor.

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

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

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

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

15. DO CONTRATO

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

15.2. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a par�r da publicação de seu extrato no diário oficial do estado de
Minas Gerais, podendo ser prorrogado por idên�co período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de
termos adi�vos, conforme dispõe o art. 57, §1º, da lei n. º 8.666/93.

15.3. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA

15.3.1. Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do ar�go 67 da Lei nº. 8.666 de 1993,
será designado pela autoridade competente ao nº 104.692-9, Alberto Nery Rocha, CAP PM, agente para acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato, como representante da administração.

15.3.2. 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.

15.3.3. 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.

15.3.4. 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.

15.3.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de 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.

15.3.6. As decisões e providências que ultrapassem 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.
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15.3.7. Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do contrato.

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor, conforme
Decreto nº 46.304, de 28ago13– Dispõe sobre a descentralização de crédito Orçamentário entre os órgãos e en�dades da
Administração Pública do Poder Execu�vo, SEI MG 1250.01.0002916/2021-76 (PROERD/Patrulha Escolar) e Memorando nº
40094.2/2021 – EMPM4, e Memorando nº 40.214.2/2021 – EMPM.

17. DAS GARANTIAS

17.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO

17.2. O adjudicatário prestará garan�a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com
validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente
até 5% do valor total do contrato

17.2.1. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garan�a, podendo optar por caução
em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro- garan�a ou fiança bancária.

17.2.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação garan�a acarretará a aplicação de multa de três décimos
por cento por dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.

17.2.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

17.2.4. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.2.5. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

17.2.6. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

17.2.7. Multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada; e

17.2.8. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela
contratada, quando couber.

17.3. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

17.3.1. Garan�a legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis) ;
(90 dias - produtos duráveis) a par�r da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garan�a complementar
fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1. Não haverá subcontratação do objeto principal visto a natureza da contratação.

19. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES DA CONTRATADA

19.1. Prestar os serviços nas quan�dades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste
documento.

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

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

19.4. Reparar, remover, refazer ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços empregados, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato.

19.5. 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.

19.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se por eventual transporte,
acondicionamento e descarregamento dos materiais necessários a prestação, se houver.

19.7. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Termo de Referência
e em sua proposta.

19.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado ao Estado ou à en�dade estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

19.9. Responsabilizar-se pela garan�a dos materiais empregados na prestação dos serviços, dentro dos padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida
neste termo de referência.

19.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
objeto deste Termo de Referência.
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19.11. 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.

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

19.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para representá-lo no local da execução do objeto
contratado.

20. DA CONTRATANTE

20.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

20.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e
os termos de sua proposta.

20.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se es�verem em desacordo com a especificação e da proposta
comercial da CONTRATADA.

20.4. No�ficar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas.

20.5. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a no�ficação, para a contratada regularizar as falhas observadas.

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

20.7. Aplicará à CONTRATADA as sanções regulamentares.

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

20.9. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso necessário.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. 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 nº 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, fica sujeita, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:

21.1.1. Advertência por escrito;

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

21.1.3. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário
em efetuar o reforço de garan�a financeira de execução exigida ou por ocasião da prorrogação;

21.1.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de
não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;

21.1.5. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação per�nente.

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

21.1.7. Impedimento de licitar e contratar com a administração pública estadual, nos termos do art. 7º da Lei 10.520,
de 2002;

21.1.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

21.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas no edital.

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

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

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

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

21.7. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar
integralmente eventuais danos causados à administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administra�vo sancionatório.
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21.8. As sanções relacionadas nos edital, 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.

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

21.9.1. Retardarem a execução do objeto;

21.9.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

21.9.4. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

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

 

______________________________
Adriana Alfenas de Paiva Faria, Ten-Cel PM

Ordenadora de Despesas Aj.Geral
 

 

ANEXO II DO EDITAL  - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

                PREGÃO ELETRÔNICO Nº0/2022 - TIPO: MENOR PREÇO

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço comercial  

Telefone  

Nome do signatário (quem vai assinar o
contrato)  

Iden�dade do signatário  

CPF do Signatário  

DESCRIÇÃO DO LOTE (S): 

Valores Unitários Valores Totais

R$ R$

Prazo de Entrega Imediata após autorização

Prazo de Garan�a Conforme Edital e TR

Prazo de Validade da Proposta Conforme item 6.10 do Edital
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Local de Entrega Local da execução do eventos (INDICAR NOME DO ESTABELECIMENTO DA
REALIZAÇÃO DO EVENTO)

Endereço (CITAR RUA/BAIRRO/CIDADE/CEP/E- MAIL E TEL ESTABELECIMENTO)

Dados Bancários Banco: ____________ Agência:_________ Conta:__________

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.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local. ______________________________ Assinatura do Representante Legal da Empresa

LOTE ÚNICO – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO

ITEM QUANT. UNID. Quan�dade de
diárias UNITÁRIO TOTAL

 

Belo Horizonte, _____ de ______ de 2022.

_____________________________________

Adriana Alfenas de Paiva Faria, Ten-Cel PM

Ordenadora de Despesas Aj.Geral

 

 

 

ANEXO III DO EDITAL - 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 par�r dos 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7º,
inciso XXXIII, da Cons�tuição federal. Data e local.

____________________

Assinatura do Representante Legal da empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DO DECRETO ESTADUAL Nº 47.734, DE 2018

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à ______________________, declara, sob as penas da
Lei, cumpre todos os requisitos legais para sua categorização como ________________________________, estando no rol descrito no
item 5.3 deste edital até a presente data, inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local.

_____________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 



28/04/2022 11:30 SEI/GOVMG - 43590781 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50173511&inf… 42/48

 

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 con�das 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 produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do ar�go 1º e no inciso III do ar�go 5º da Cons�tuição Federal.

Data e local.

_____________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

Belo Horizonte/MG ________ de 2022.

__________________________________

Adriana Alfenas de Paiva Faria, Ten-Cel PM

Ordenadora de Despesas Aj.Geral

 

 

 

 

 

ANEXO IV DO EDITAL

TERMO DE CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO N.° /2022-AJ.GERAL/TDCO

 

N.° CONTRATO PORTAL COMPRA __________/2022-AJ.GERAL/TDCO

 

CONTRATO Nº XXXXXXXXXX, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO
DODA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ AJUDÂNCIA GERAL E A EMPRESA [INSERIR NOME DA EMPRESA], NA FORMA ABAIXO:

O Estado de Minas Gerais, através da Polícia Militar de Minas Gerais / Ajudância Geral, en�dade de Direito Público, com sede na
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Prédio Minas 6º andar, Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - MG CEP 31630-901, endereço
eletrônico: compras-ajg@pmmg.mg.gov.br, inscrito no CNPJ sob o n.° 16.695.025/0001-97, doravante denominada CONTATRANTE,
representada pela n. °124.297-3, Ten-Cel PM Adriana Alfenas de Paiva Faria, inscrita no CPF sob nº 636.403.766-68, Ordenadora de
Despesas da Ajudância-Geral, conforme delegação con�da no art. 10, inciso I alíneas “d” e “e” c/c o art. 52 do Regulamento de
Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria da Polícia Militar (RAFCA/PM) e a empresa [NOME DA EMPRESA], endereço de
correio eletrônico [INSERIR E-MAIL DA EMPRESA] inscrito no Cadastro Nacional da pessoa Jurídica - CNPJ – sob o n° [CNPJ EMPRESA],
com sede na [ENDEREÇO DA EMPRESA], neste ato representada pelo Sr. (a) [REPRESENTANTE DA EMPRESA], inscrito no CPF nº [INSERIR
CPF], doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, nos termos do ar�go 21 da Lei
11.771/08, para realização do evento – Curso de Formação de [INSERIR O NOME DO CURSO], decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO n°
[INSERIR NÚMERO]- AJ-G/EMPM PMMG - Processo de Compra n° [INSERIR] que será regido pela Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto Estadual n° 48.012/2020, Lei Estadual n.° 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente Lei Federal n.° 8.666,
de 21jun93 com suas alterações posteriores, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, de 08jun94, Lei Estadual n.° 13.994
de 18set01, aplicando-se ainda, no que couber, às demais normas especificas aplicáveis ao objeto, ainda ainda que não citadas
expressamente, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1. Contratação de empresa, para a realização do evento, devidamente cadastrada nos termos do ar�go 21 e 22 da lei 11.771/08,
incluídos hospedagem em regime de pensão completa, coffee-break, salas para aula e auditórios. CONTRATADA deverá disponibilizar
hospedagem em hotel ou resort, localizado à uma distância máxima de 80 Km (oitenta quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no
Centro de Belo Horizonte, cuja estrutura deverá equivaler à classificação mínima conforme especificado no Termo de Referência, de
acordo com a Portaria 100/2011 do Ministério do Turismo. A hospedagem deverá incluir as refeições de café da manhã, almoço e jantar
(pensão completa, incluindo bebidas não alcoólicas – água, suco e refrigerante), conforme as descrições con�das no PREGÃO
ELETRÔNICO no portal compras, e parte integrante e inseparável e com especificação con�da neste Edital e em seus anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se as descrições con�das no PREGÃO ELETRÔNICO e seus anexos, com especificação con�da no
Edital xx/2022 - Ajudância-Geral, e à proposta vencedora, independente de transcrição.

1.3. O evento será realizado, conforme termo de referência, no Hotel ou resort ou hotel-fazenda [INSERIR LOCAL DO EVENTO] com
hospedagem no [INSERIR LOCAL] situada na [INSERIR ENDEREÇO], devendo ser observado o especificado do anexo I Termo de
Referência do Edital do certame, aposto e vinculado ao presente instrumento, conforme discriminação abaixo:

Objeto da contratação:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL ANUAL (R$)

1     

2     

3     

...     

1.4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO DO CURSO DE [INSERIR CURSO]. Padrão mínimo para hospedagem, alimentação e
salas de treinamento: o curso é realizado no formato de imersão total sendo obrigatório que a hospedagem dos par�cipantes, a
locação das salas de treinamento e o fornecimento de toda a alimentação ocorram no mesmo estabelecimento (hotel, resort ou hotel
fazenda), devendo serem atendidos os seguintes parâmetros mínimos:

1.4.1. O hotel, resort ou hotel-fazenda deve estar localizado à distância máxima de 80 km (oitenta quilômetros) da Praça Sete de
Setembro, no Centro de Belo Horizonte, e deverá conter no mínimo a seguinte estrutura:

1.4.1.1. Estado de conservação e manutenção das instalações e da construção em boas condições;

1.4.1.2. Acesso ao estabelecimento seja pavimentado até a porta, em decorrência do período chuvoso, para facilitar os deslocamentos;

1.4.1.3. Área de estacionamento nas próprias dependências; sendo reservada, no mínimo, uma vaga por quarto;

1.4.1.4. Área ou local específico para o serviço de recepção;

1.4.1.5. Serviço de recepção aberto por, no mínimo, 18 horas por dia e acessível por telefone durante 24 horas;

1.4.1.6. Local para guarda de bagagens;

1.4.1.7. Restaurante; com capacidade para atendimento de todos os par�cipantes do curso no mesmo ambiente e horário;

1.4.1.8. Serviço de café da manhã;

1.4.1.9. Serviço de alimentação disponível para almoço e jantar;

1.4.1.10. Equipamento telefônico nas áreas sociais para uso do hóspede;

1.4.1.11. Clima�zação adequada nas áreas sociais fechadas;

1.4.1.12. Banheiros sociais, masculino e feminino, separados entre si, com ven�lação natural ou forçada;

1.4.1.13. Salão para eventos;

1.4.1.14. Sala de reuniões com equipamentos;

1.4.1.15. Gerador de Emergência com par�da automá�ca ou manual, para manutenção de todos os serviços essenciais;

1.4.1.16. Medidas de Segurança;

1.4.1.17. Área ú�l da Unidade Habitacional (UH), exceto banheiro, com 13,00 m², no mínimo;

1.4.1.18. Armário, closet ou local específico para a guarda de roupas em 100% das UH;

1.4.1.19. Serviço de limpeza diária nas UH em uso; 1.4.1.20. Roupa de cama, banho e colchoaria em bom estado de conservação;

1.4.1.21. Serviço de troca de roupas de cama em dias alternados, no mínimo;

1.4.1.22. Serviço de troca de roupa de banho em dias alternados, no mínimo;

1.4.1.23. Travesseiro e cobertor suplementar a pedido;

1.4.1.24. Serviço de lavanderia;

1.4.1.25. Mini refrigerador em 100% das UH;

1.4.1.26. Copos em 100% das UH;

1.4.1.27. Clima�zação (refrigeração / ven�lação forçada/calefação) adequada em 100% das UH;
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1.4.1.28. TV com controle remoto em 100% das UH;

1.4.1.29. Uma mesa com cadeira em 100% das UH;

1.4.1.30. Cor�na ou persiana em 100% das UH;

1.4.1.31. Água quente no chuveiro;

1.4.1.32. Sabonete, uma toalha de banho e uma toalha de rosto por hóspede;

1.4.1.33. Cesta de lixo em 100% dos banheiros;

1.4.1.34. Serviço de cofre na UH;

1.4.1.35. Serviço de conexão à internet liberada nas áreas sociais;

1.4.1.36. Serviço de conexão à internet disponível nas UH;

1.4.1.37. Pagamento com cartão de crédito ou de débito;

1.4.1.38. Tomada em 100% das UH.

1.4.1.39. O check-out deverá se estender até às 14:00hs. 

1.4.2. Todos os par�cipantes deverão ser acomodados em unidades habitacionais localizadas a uma distância máxima de 150 metros do
setor onde se encontram as salas de treinamento.

1.4.3. Hospedagem: hospedagem será com regime de pensão completa em hotel, resort ou hotel-fazenda, que deve estar localizado a
uma distância máxima de até 80 km (oitenta quilômetros) da Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte, atendendo ao item
1.2.1 deste Termo de Referência, O estabelecimento deverá disponibilizar estacionamento para, no mínimo, um veículo por quarto.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1. A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O presente contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a par�r da publicação de seu extrato no diário oficial do estado de Minas
Gerais, podendo ser prorrogado por idên�co período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de termos
adi�vos, conforme dispõe o art. 57, §1º da Lei n. º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

3.1.2. Seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

3.1.4. Seja comprovado que o contrato mantém as condições iniciais de habilitação.

3.1.5. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;

3.1.5.1. A CONTRATADA não tem direito subje�vo à prorrogação contratual.

3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi�vo.

4. CLÁUSULA QUARTA - PREÇO

4.1. O valor total da contratação é de R$ [INSERIR VALOR] [INSERIR VALOR POR EXTENSO].

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária, e daquelas que vierem a subs�tuí-las:

5.1.1. 1261 12 368 112 4327 0001 33903948 0 10 1

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) da Ajudância-Geral, através do sistema integrado de
administração financeira – SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados a par�r da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados do recebimento defini�vo do serviço e aceite pela CONTRATANTE.

6.1.1. Através do banco, agência e conta bancária indicada pela CONTRATADA em sua proposta ou na Nota Fiscal, pela CONTRATANTE,
acompanhado dos documentos fiscais, se não houver outro prazo estabelecido nos Anexos I a IV, de acordo com o Art. 1°, do Decreto n.
°40.427 de 21 de junho de 1999, publicado no Jornal Minas Gerais de 22 de junho de 1999.

6.2. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital e no Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o
interregno mínimo de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG nº
8.898/2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.
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7.1.1. O direito a que se refere o item 7.2 deverá ser efe�vamente exercido mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após
o a�ngimento do lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.

7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial descrito no item 7.1.

7.1.3. Desde que devidamente jus�ficado e expressamente previsto no termo adi�vo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em
momento posterior, até o encerramento do vínculo contratual.

7.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A CONTRATADA prestará garan�a no valor de R$ [inserir valor da garan�a] ([inserir valor da garan�a por extenso]), na modalidade
de [inserir modalidade de garan�a], correspondente a [percentual da garan�a no total do contrato]% ([percentual da garan�a no total
do contrato por extenso] por cento) de seu valor total, no prazo de [prazo para prestação da garan�a], observadas as condições
previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo nº 104.692-9, Cap PM Alberto Nery Rocha, especialmente designada pela
CONTRATANTE no Termo de Designação de Gestor e Fiscal, na forma estabelecida pelo Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e os materiais que serão empregados são aqueles
previstos no Termo de Referência e no Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

11.1. DA CONTRATADA:

11.1.1. Prestar os serviços nas quan�dades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.

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

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

11.1.4. Reparar, remover, refazer ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços empregados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato.

11.1.5. 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.

11.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento
e descarregamento dos materiais necessários a prestação, se houver.

11.1.7. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

11.1.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Estado ou à en�dade estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.1.9. Responsabilizar-se pela garan�a dos materiais empregados na prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de
referência.

11.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste
contrato.

11.1.11. 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.

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

11.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para representá-lo no local da execução do objeto contratado.

11.2. DA CONTRATANTE:

11.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de
sua proposta.

11.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se es�verem em desacordo com a especificação e da proposta comercial da
contratada.

11.2.4. No�ficar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

11.2.5. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a no�ficação, para a contratada regularizar as falhas observadas.

11.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.



28/04/2022 11:30 SEI/GOVMG - 43590781 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50173511&inf… 46/48

11.2.7. Aplicará à contratada as sanções regulamentares.

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

11.2.9. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso necessário.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão observadas as determinações que se seguem.

12.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de é�ca durante a licitação e
execução dos contratos. Em consequência desta polí�ca, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

12.2.1. “prá�ca corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação
de um agente público no processo de licitação ou execução do contrato;

12.2.2. “prá�ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de licitação ou a execução de um
contrato em detrimento do CONTRATANTE;

12.2.3. “prá�ca conspiradora” significa em esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com
ou sem conhecimento do CONTRATANTE, des�nado a estabelecer os preços das propostas a níveis ar�ficiais não compe��vos e privar o
CONTRATANTE dos bene�cios da compe�ção livre e aberta;

12.2.4. “prá�ca coerci�va” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a
fim de influenciar a par�cipação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

12.2.5. “prá�ca obstru�va” significa:

12.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para inves�gação ou oferecer informações falsas aos
inves�gadores com o obje�vo de impedir uma inves�gação do CONTRATANTE ou outro órgão de controle sobre alegações de assediar
ou in�midar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a
inves�gação; ou

12.2.5.2. agir intencionalmente com o obje�vo de impedir o exercício do direito do CONTRATANTE ou outro órgão de controle de
inves�gar e auditar.

12.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante,
diretamente ou por um agente, envolveu-se em prá�cas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coerci�vas durante o procedimento
licitatório.

12.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho
de 2009, deve ser encaminhada à controladoria Geral do Estado – CGE para denúncia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Ministério da Jus�ça para adoção das medidas cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO

13.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges, companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em
linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
no órgão Contratante, salvo se inves�dos por concurso público.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANSÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. 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 nº 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:

14.1.1. Advertência por escrito;

14.1.2. Multa de até:

14.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;

14.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda
fora das especificações contratadas;

14.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação per�nente.

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

14.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a administração pública estadual, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002;

14.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

14.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4,
14.1.5.

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

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo incidental apensado ao processo
licitatório ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-
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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.

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

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

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

14.7. As sanções relacionadas nos itens 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5, 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.

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

14.8.1. Retardarem a execução do objeto;

14.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

14.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666 de 1993, com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATDA o direito à prévia e ampla defesa.

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

15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indica�vo dos seguintes aspectos, conforme o caso;

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizações e multas;

15.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela
nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam man�das as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade
do contrato.

15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

15.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, serão assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRANTE adotar, mo�vadamente, providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

16.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art. 65 de Lei n° 8.666/93, desde que devidamente
mo�vado e autorizado pela autoridade competente.

16.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado por contrato.

16.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

17.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato em conformidade com a legislação vigente
sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei
Federal nº 13.709/2018.

17.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador, nos termos do ar�go 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a
CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do ar�go 5º, VII da Lei nº 13.709/2018.

17.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais compar�lhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos
dados exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o compar�lhamento
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desses dados sem a expressa autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompa�vel com as finalidades e
prazos acordados.

17.4. As PARTES deverão no�ficar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2 (dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no
âmbito de suas a�vidades, rela�vo a operações de tratamento de dados pessoais.

17.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança administra�vas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias
a resguardar os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos reguladores, padrões técnicos e boas
prá�cas existentes.

17.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das
obrigações de operador, para a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.

17.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os
assuntos per�nentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.

17.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula.
As diretrizes aqui es�puladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer a�vidade que envolva a presente contratação.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520,
de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei
nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO

19.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerias, ocorrerá a expensas da
CONTRATANTE, nos termos da Lei federal 8.666/93 de 21/06/1993.

20 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

20.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes deste
Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

 

__________________________________

Adriana Alfenas de Paiva Faria, Ten-Cel PM

Ordenadora de Despesas Aj.Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Alfenas de Paiva Faria, Tenente Coronel PM, em 28/04/2022, às 10:42, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 43590781 e o código CRC C6B6F4F0.
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