
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

EDITAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS

Planejamento de Registro de Preços: 348/2015

Tipo: MENOR PREÇO

Objeto: Contratação de serviço de locação de veículos automotores, com gestão, manutenção e 

suporte para a Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais,  através do sistema de Registro de 

Preços,  para utilização em diversos municípios  do território  mineiro,  conforme especificações, 

condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e seus anexos.

RECIBO

A Empresa  ______________________________________________________________  retirou 
este  Edital  de  licitação  e  deseja  ser  informada  de  qualquer  alteração  pelo  E-mail 
_____________________________________ ou pelo fax: _________________________.

______________________ , ____ /____ /_______

_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À
 

PMMG – CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO COMPLEXO DA GAMELEIRA
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Pelo E-MAIL: cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

A PMMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO 
ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.
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NORMAS DA LICITAÇÃO
1 PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, representada 
pelo Centro de Motomecanização e Intendência – CMI, Gestor do Registro de Preços, realizará a 
licitação  na  modalidade  Pregão,  na  forma  Eletrônica,  em  sessão  pública,  através  do  site, 
www.compras.mg.gov.br, para a contratação de serviço de locação de veículos automotores, 
com gestão, manutenção e suporte para a Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais, através do 
sistema  de  Registro  de  Preço,  para  utilização  em  diversos  municípios  do  território  mineiro, 
conforme especificações,  condições gerais  de fornecimento e  execução contidas  no presente 
Termo de Referência e seus anexos do presente Instrumento Convocatório.

Este pregão será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17Jul02; pela Lei Estadual nº 14.167, de 
10Jan02; pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14Dez06, pela Lei Estadual nº 20.826, de 
31jul13;  pelo  Decreto  Estadual  nº  45.902,  de  27Jan12;  pelo  Decreto  Estadual  nº  44.630,  de 
03Out07; pelo Decreto Estadual no 44.786, de 18Abr08, pelo Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de 
setembro  de  2013,  com  suas  alterações  introduzidas  pelo  Decreto  Estadual  nº  46.373,  de 
16Dez13, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.727, de 21Set12; pela Resolução SEPLAG 
nº 58, de 30Nov07, aplicando-se ainda, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21Jun93, 
com suas alterações posteriores.

O pregão será realizado pelo Pregoeiro Marcelo Francisco de Abreu, 1º Ten QOE, tendo como 
Equipe de Apoio: Emerson Gomes Campos, Maj PM; Jardel Trajano de Oliveira Gomes, Cap PM; 
Robson Silva Narciso, Cap PM, Antônio Carlos Corrêa Júnior, Cap PM; Charlles Cristian da Silva, 
Cap PM; Rodrigo Parreira Martins, Cap PM; Leandro S. Lambertucci Barroso, 1 º Ten PM; Jovenil 
João Martins Filho, Lucas de Oliveira Barcelos, 1º Ten PM; 1º Ten QOC; Marcos Antônio Carvalho, 
2º Ten QOE; Delcio Lazaro de Oliveira, 2 º Tenh QOE; José Benedito Gonçalves, 1 Sgt QPE 
sendo suplente de Pregoeiro Maria Charles Barbosa Rodrigues, 2º Ten QOC,  designados pelo 
EMPM -  Estado Maior da Polícia Militar, conforme publicação contida no Boletim Geral da PMMG 
- BGPM nº 68 de 10 de setembro de 2015.

1.1 DATA DA ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO:  09 /10 /2015 às 09:30  horas
SITE:   www.compras.mg.gov.br  

1.2  Em face da complexidade e extensão deste Registro de Preços,  o início,  término para o 
encaminhamento  da  proposta,  abertura  das  propostas,  sessão  de  lances  e  manifestação  de 
recursos serão conforme descrito na tabela abaixo:

EVENTO LOTE DATA HORÁRIO
Início do prazo para ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL Todos 29/09/15 15:00
Término do prazo para ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL Todos 09/10/15 09:20
Abertura das PROPOSTAS COMERCIAIS Todos 09/10/15 09:25

Início da SESSÃO DE LANCES DO LOTE Todos 09/10/15 10:00

Para todas as referências de tempo contidas neste Edital  será observado o horário oficial  de  
Brasília – DF.

2 OBJETO

2.1 Constitui  objeto  desta  licitação  a  Contratação  de  serviço  de  locação  de  veículos 
automotores, com gestão, manutenção e suporte para a Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais,  através do sistema de Registro de Preços, para utilização em diversos municípios do 
território mineiro, conforme especificações, condições gerais de fornecimento e execução contidas 
no presente Termo de Referência e seus anexos.
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2.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras e 
as  especificações  técnicas  constantes  no  Termo de  Referência  –  Anexo  I,  o  licitante  deverá 
obedecer a este último.

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto 
desta,  desde  que  previamente  credenciados  no  módulo  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  - 
CAGEF, do Portal de Compras,  www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto Estadual nº 
45.902, de 27Jan2012 e suas alterações posteriores.

3.2  Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

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

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

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

3.2.4  Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1.

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

3.4 A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório.

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

4. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
4.1 Será permitida a participação de empresas em consórcio, observando-se as seguintes regras:
4.2 No  caso  da  participação  de  empresas  reunidas  em  consórcio,  deverá  acompanhar  os 
documentos de habilitação, a comprovação de compromisso público ou particular do consórcio, 
subscrito pelas empresas consorciadas, com apresentação da proporção de participação de cada 
uma das consorciadas e indicação da empresa líder,  que deverá representar as consorciadas 
perante o Estado de Minas Gerais, observadas as normas do art. 33 da Lei 8.666/93 e, ainda, as 
normas do art. 15 do Decreto Estadual nº 44.786/08.
4.3  Cada uma das empresas consorciadas deverá apresentar a documentação de habilitação 
exigida neste  edital,  de  modo que,  para  fins  de qualificação econômico-financeira,  cada uma 
delas, individualmente, deverá atender aos índices contábeis de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) definidos neste edital.
4.4 Ainda para fins de qualificação econômico-financeira será admitido o somatório do patrimônio 
líquido  das  empresas  que   constituem  o  consórcio,  na  proporção  da  participação  de  cada 
consorciado.
4.5  A qualificação técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das 
empresas consorciadas.
4.6 As  empresas  consorciadas  não  poderão  participar,  na  mesma licitação,  de  mais  de  um 
consórcio ou de forma isolada.
4.7  As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio 
nas fases de licitação e durante a vigência do contrato.
4.8  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa  brasileira,  observado  o  disposto  no  inciso  I  do  artigo  15  do  Decreto  Estadual  nº 
44.786/08.
4.9   Antes  da  celebração  do  contrato,  deverá  ser  promovida  a  constituição  e  o  registro  do 
consórcio, nos termos do compromisso referido no item 4.2.
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5  CREDENCIAMENTO

5.1  Para acesso ao sistema eletrônico,  os fornecedores deverão credenciar  pelo  menos um 
representante  pelo  site  www.compras.mg.gov.br,  opção  “FORNECEDORES”,  conforme 
instruções nele contidas, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do 
pregão eletrônico.

5.2  A aprovação do credenciamento do representante do fornecedor pelo CAGEF implica na 
liberação  do  logon e  senha  de  acesso  para  participação  no(s)  pregão(eões)  eletrônico(s) 
realizados no site de licitações do Estado de Minas Gerais – www.compras.mg.gov.br.
5.3  As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pela Central de 
Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 155 (para Capital ou cidades do interior de 
Minas Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras localidades e celular).

5.4  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação 
efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  ao  provedor  do  sistema  ou  à 
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  coordenadora  do  sistema  eletrônico, 
responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  de  uso  indevido  da  senha,  ainda  que  por 
terceiros.

5.5  O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções 
previstas na cláusula 16 do presente Edital.

5.6  O porte do fornecedor no CAGEF deverá ser definido pela unidade de registro cadastral. É 
responsabilidade  do  fornecedor  conferir  a  exatidão  dos  seus  dados  no  CAGEF  e  mantê-los 
atualizados,  devendo  solicitar,  imediatamente,  a  correção  ou a  alteração do registro  tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6  PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1  As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, até 
o  dia  09/10/2015,  às  09:25  horas, após  o  preenchimento  do  formulário  eletrônico,  com 
manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às 
exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no edital e seus 
anexos.

6.2  O sistema possuirá campo próprio para que a pequena empresa declare que apresenta 
restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal, declarando que atende 
às demais exigências da habilitação, e se compromete a adotar todas as medidas necessárias, 
em razão do prazo concedido para este fim, para tentar promover sua regularização fiscal, caso 
venha a formular o lance vencedor.

6.3  Todas as condições estabelecidas para o lote, constantes do Termo de Referência (Anexo I), 
serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.

6.4 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a 
abertura das mesmas.

6.5  Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da EMPRESA VENCEDORA 
do certame.

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

6.7  Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, se houver 
incidência do tributo,conforme dispõe o art. 6º, e item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº 
43.080, de 13 de dezembro de 2002, e suas alterações posteriores.

6.8  O fornecedor mineiro deverá informar em suas propostas comerciais as informações relativas 
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ao preço do objeto com o ICMS e o preço resultante da dedução do ICMS, se houver incidência 
do tributo.

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

6.10  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 o ICMS.

6.11   As propostas deverão atender à totalidade das quantidades exigidas em cada lote,  não 
sendo aceitas aquelas que contemplarem apenas parte do objeto.

6.12  O preço total proposto para cada lote deverá ser o somatório dos preços unitários de seus 
respectivos itens multiplicados pelos quantitativos estimados para contratação de cada item.

6.13  Até o horário previsto para o término do envio das propostas, os licitantes poderão retirar ou 
substituir a proposta anteriormente enviada. 

7  HABILITAÇÃO

7.1  REGULARIDADE JURÍDICA

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

7.1.2  Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades empresárias 
ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou 
designação de seus administradores;

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

7.1.4 Decreto  de  autorização,  tratando-se  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

7.2.3  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal,  Estadual  e Municipal  da sede do 
licitante;

7.2.4  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), fornecida pelo órgão competente da 
Justiça do Trabalho. De acordo com o § 2º do art. 642-A da CLT, será aceita Certidão Positiva com 
Efeito de Negativa;

7.2.5  Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

7.2.6  Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - INSS, ou prova 
de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio.

7.3 Sob pena de inabilitação,  todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

7.3.1  se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

7.3.2  se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

7.3.3  se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 
documentos da matriz quanto os da filial;

7.3.4 serão  dispensados  da  filial  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6



7.3  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.3.1  Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da 
pessoa  física,  a  no  máximo  90  (noventa)  dias  da  data  prevista  para  entrega  da 
documentação, de acordo com o inciso II, do artigo 31, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os ditames 
da Lei Federal nº 11.101/05.

7.3.2  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,  já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta:

7.3.3 -  Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e 
demonstrações contábeis assim apresentados:
7.3.3.1  publicados em Diário Oficial; ou
7.3.3.2  publicados em Jornal; ou
7.3.3.3  por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante 
ou no órgão de registro equivalente; ou
7.3.3.4  por cópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento;

7.3.4 Os índices analisados serão o de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), demonstrando valores maior ou igual a 1, resultantes da aplicação das fórmulas 
abaixo:

7.4  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.4.1 Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no 
mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, que comprove ter o licitante executado ou 
venha  executando  os  serviços  compatíveis  com  o  objeto  desta  licitação  comprobatório  da 
capacidade  técnica  para  atendimento  ao  objeto  da  presente  licitação,  com  indicação  do 
fornecimento,  qualidade  do  atendimento,  cumprimento  de  prazos  e  demais  condições  da 
prestação do objeto do certame.

7.5  DECLARAÇÕES

7.5.1  Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com o 
Poder  Público ou suspenso do direito de licitar  ou contratar  com a administração estadual;  e 
declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 
noturno,  perigoso ou insalubre e menores de 16 anos realizando qualquer trabalho, conforme 
determina o inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal 
nº 9.854 de 27Out99), salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.  As Declarações deverão 
seguir o modelo constante do Anexo VII.

7

LG =     ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO/
              PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG =                                        ATIVO TOTAL/
          PASSIVO CIRCULANTE + EXIG IVEL A LONGO PRAZO

AC =                                     ATIVO CIRCULANTE/
                                            PASSIVO CIRCULANTE 



7.6  DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.6.1  O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC) emitido 
pela  Unidade  Cadastradora  da  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  SEPLAG 
poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento 
exigido para este certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso 
o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal documento não poderá ser 
utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento exigido para este certame com a 
validade em vigor.

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

7.6.3  Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  em  cópia  simples 
acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou por membro de sua 
equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação 
feita em veículo de imprensa apropriado.

7.6.4  Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

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

7.6.6  O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do 
licitante vencedor interino.

8  SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1  No dia e horário indicado no preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do 
pregão eletrônico, com a abertura das propostas comerciais.

8.1.1  Abertas as propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas 
as  especificações  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  e  seus  Anexos,  para  que  os 
proponentes  possam  participar  da  etapa  competitiva.  Serão  desclassificadas  aquelas  que 
estiverem em desacordo com o instrumento convocatório.

8.1.2   Após a abertura das propostas,  no horário previsto neste Edital,  o Pregoeiro iniciará a 
sessão de lances do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

8.2  LANCES

8.2.1  O Pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico da análise de propostas e 
convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o horário 
estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.

8.2.2  Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário 
do menor lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor, e as 
mensagens trocadas no chat do sistema.

8.2.3  Só  serão  aceitos  os  lances  que  forem  inferiores  ao  último  lance  que  tenha  sido 
anteriormente registrado no sistema.

8.2.3.1  Alternativamente ao disposto no subitem anterior, o licitante poderá oferecer lance inferior 
ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

8.2.3.2  Poderá ser definido pelo Pregoeiro o percentual de redução mínima entre os lances e, 
ainda, o tempo máximo para a sua formulação.

8.2.4  Não serão aceitos dois ou mais lances iguais prevalecendo aquele que for  recebido e 
registrado em primeiro lugar.

8.2.5  Caso o proponente não realize lances, será considerado o índice da proposta eletrônica 
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apresentada para efeito da classificação final.

8.2.6  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, 
quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.2.7  Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 
será suspensa e terá reinício somente após publicação no Diário Oficial “Minas Gerais”.

8.2.8  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso pelo Pregoeiro de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de 5 (cinco) até 30 
(trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  pelo  sistema  eletrônico,  findo  o  qual  será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.3  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.3.1  O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado para o LOTE, observados os 
prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros de desempenho e 
de qualidade e as demais condições definidas no “Termo de Referência”, Anexo I, do Edital.

8.3.2  Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, 
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.3.3  Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e o valor estimado da contratação.

8.3.4 No caso de empate entre duas ou mais propostas, em que seus proponentes não tiverem 
ofertado lance, será realizado, obrigatoriamente, sorteio aleatório pelo próprio sistema.

8.3.5 Alternativamente ao disposto no subitem anterior, caso o sistema eletrônico não disponha de 
funcionalidade  para  sorteio,  os  proponentes  cujas  propostas  foram  objeto  de  empate  serão 
convocados por meio do canal eletrônico da licitação para que seja realizado o sorteio presencial, 
em local a ser definido pelo Pregoeiro.

8.3.6  A oferta única poderá ser aceita, desde que essa atenda a todas as exigências do Edital e 
que seu preço seja compatível com os praticados no mercado e todos os termos do Edital.

8.3.7  Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor da 
melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, podendo esta 
comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação e da proposta atualizada com 
os  valores  obtidos  no  Pregão,  via  telefax  (31)  2123-1039,  ou  no  e-mail  cmi-
licitacao@pmmg.mg.gov.br,  no  prazo  de  01  (uma)  hora,  com  posterior  encaminhamento  do 
original ou cópia autenticada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, para a Amazonas, nº 6.745, 
bairro Gameleira, Belo Horizonte. Entrada pelo 5º Batalhão da PM.

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

8.3.9 Quando necessário, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que demonstre a exequibilidade 
de seus preços.

8.3.10  O Pregoeiro consultará por meio eletrônico, quando for o caso, a situação de regularidade 
do licitante detentor da melhor proposta perante o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do 
portal COMPRAS MG, nos documentos por ele abrangidos.

8.3.11 Relativamente  ao  licitante  não  cadastrado,  detentor  da  melhor  proposta,  deverá  ser 
observado o mesmo procedimento do Item 6, que trata “DA HABILITAÇÃO” quando deverão ser 
apresentados todos os documentos exigíveis.

8.3.12   Vencidas todas as etapas e atendimento pleno às exigências previstas no edital,  será 
adjudicado o objeto da licitação ao vencedor.

8.3.13  Caso a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou o licitante não atenda às 
exigências de habilitação para este certame, serão convocados os demais licitantes, na ordem de 
classificação, até que ocorra um declarado vencedor.

8.3.14  Da sessão de pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta 
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no site www.compras.mg.gov.br.
8.3.15  Ao final da sessão, o licitante vencedor deverá reencaminhar a proposta, conforme Anexo 
IV,  bem  como  a  indicação  da  marca  do  rádio,  e  GPS,  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis, 
discriminando o valor unitário de cada item, em conformidade com o valor do lance vencedor e 
com critérios definidos neste Edital, por fax ou por meio eletrônico.

9  RECURSOS

9.1  Declarado o vencedor, qualquer licitante terá o prazo de até 10 minutos para manifestar, 
imediata e motivadamente, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio, a intenção 
de recorrer,  sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número  de  dias,  que  começarão  a  correr  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.

9.2  Os procedimentos para interposição de recursos, compreendida a manifestação da intenção 
do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões de recurso e de eventuais 
contrarrazões  pelos  demais  licitantes,  serão  realizados  exclusivamente  por  meio  do  sistema 
eletrônico, em formulário próprio.

9.3  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo estabelecidos no 
subitem  9.1  deste  Edital,  importará  a  decadência  do  direito  de  interposição  de  recurso  e  a 
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor, na própria sessão.

9.4 O  recurso  contra  a  decisão  do  Pregoeiro  terá  efeito  suspensivo,  exceto  quando 
manifestamente protelatório ou quando o Pregoeiro puder decidir de plano.

9.5  Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela autoridade competente.

9.6  O acolhimento de recurso importará na validação exclusivamente dos atos suscetíveis de 
aproveitamento.

9.7  Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

10  HOMOLOGAÇÃO

10.1  Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro registrará o preço da licitante vencedora, bem 
como das demais empresas que desejarem registrar ao mesmo preço da primeira, com a posterior 
homologação do resultado pela Autoridade Competente.

10.2   Decididos  os  recursos  porventura  interpostos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos 
procedimentais, a Autoridade Competente registrará o preço da licitante vencedora, bem como 
das demais  empresas que desejarem registrar  ao mesmo preço da primeira e homologará  o 
procedimento licitatório.

11  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1  Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 
fornecedores a serem registrados, o Centro de Motomecanização e Intendência – CMI, Orgão 
Gestor do Registro de Preços, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de 
Preços  no  prazo  máximo  de  até  5  (cinco)  dias  úteis,  que,  após  cumpridos  os  requisitos  de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

11.2  A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por representante legal do detentor ou por 
procurador  com  poderes  para  tal,  mediante  comprovação  através  de  contrato  social  ou 
instrumento  equivalente  e  procuração,  respectivamente,  juntamente  com  cópia  de  cédula  de 
identidade.

11.3  O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais e ficarão disponibilizados durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços, no site: www.compras.mg.gov.br.
11.4   A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  por  intermédio  de 
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instrumento contratual: emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de fornecimento 
ou outro instrumento similar.

11.5  Por força do disposto no art.3°, do Decreto Estadual nº 45.902/12, para se efetuar o registro 
dos fornecedores é necessário que estes estejam credenciados/cadastrados no Cadastro Geral 
de Fornecedores do Estado de Minas Gerais - CAGEF.

11.6  A licitante vencedora do certame será convocará oficialmente para, no prazo máximo de até 
5 (cinco) dias úteis, assinar da Ata e devolvê-la devidamente assinada, sob pena de decair seu 
direito, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

11.7  O prazo de assinatura da Ata estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado durante seu transcurso pela licitante vencedora, e desde que 
haja motivo justificado aceito pela Gestora do Registro de Preços.

11.8   Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro 
colocado, também, serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.9  A Ata de Registro de Preços não obriga a Polícia Militar de Minas Gerais e os outros órgãos 
participantes  ou  “caronas”  a  locar  as  viaturas  nela  registrados,  nem firmar  contratações  nas 
quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para locação de um ou mais itens, 
obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do 
registro terão preferência.

11.10 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário 
do registro, quando a Polícia Militar de Minas Gerais, ou qualquer dos Participantes, optar pela 
locação do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata 
de Registro de Preços, e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.

11.11  A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de 
Preços,  se  tiver  a  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  conhecimento  de  fato  ou  circunstância 
superveniente  que  desabone  sua  regularidade  fiscal,  jurídica,  qualificação  técnica  e/ou 
econômico-financeira.  Neste  caso,  poderá  ser  procedida  nova  classificação,  efetuando-se  a 
convocação das licitantes remanescentes, em ordem crescente de preços.

12.  VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1   A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir  da data da sua 
assinatura,  improrrogável de acordo com o art.  14,  do Decreto Estadual nº  46.311,  de 16 de 
setembro de 2013.

12.2  Conforme Lei Federal nº 10.192/2001, os preços são irreajustáveis, não incidindo sobre eles 
quaisquer reajustes pelo período de 12 (doze) meses.

13.  ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1   A Ata  de  Registro  de  preços  poderá  ser  alterada,  em  razão  de  variação  dos  preços 
praticados no mercado, respeitando o disposto no art. 65, II, “d” da Lei 8666/93.

13.2   A Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  avaliará  trimestralmente  o  mercado,  promoverá  as 
negociações necessárias ao ajustamento do preço, e publicará eventuais variações nos preços 
registrados.

13.3  As alterações de preços serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

13.4  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão 
gestor  da  Ata  de  Registro  de  Preços  promover  as  necessárias  negociações  junto  aos 
fornecedores.

13.5  Quando os preços inicialmente registrados tornar-se superior ao praticado no mercado, a 
Polícia Militar de Minas Gerais, órgão gestor da Ata de Registro de Preços, deverá:

13.5.1  Convocar o fornecedor do preço registrado visando à negociação para a redução de preço 
e sua adequação ao praticado pelo mercado;
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13.5.2  Liberar  o fornecedor  detentor  do preço registrado do compromisso assumido,  quando 
frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

13.5.3  Convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa destes, 
ou  concomitantemente,  os  licitantes  remanescentes  do  processo  licitatório,  visando  igual 
oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e negociação.

13.8  Quando o  preço de mercado tornar-se superior  aos  preços registrados e  o  fornecedor 
detentor do preço registrado, com fulcro no art. 65, inc. II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, não puder 
cumprir o compromisso, mediante requerimento devidamente comprovado, o órgão gestor poderá:

13.8.1 negociar os preços;

13.8.2  frustrada a negociação, liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso 
assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos  motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de  fornecimento;

13.8.3  convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa desses 
ou  concomitantemente,  os  licitantes  remanescentes  do  processo  licitatório,  visando  igual 
oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e negociação. 

13.12  Não havendo êxito nas negociações, a Polícia Militar de Minas Gerais, Gestora do Registro 
de Preços deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

14  CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1  O fornecedor terá seu preço registrado cancelado quando:

14.1.1  descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

14.1.2   não  retirar  a  respectiva  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente,  no  prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

14.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior  àqueles 
praticados no mercado;

14.1.4  A Administração tiver presentes razões de interesse público.

14.2   O  cancelamento  do  Registro  de  Preços,  nas  hipóteses  previstas  no  subitem  anterior, 
assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado por  despacho da autoridade 
competente da Polícia Militar de Minas Gerais. 

14.3  O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de 
fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

15  CONTRATAÇÃO

15.1  A contratação será realizada após a indicação do(s) vencedor(es) pela  Polícia Militar de 
Minas Gerais, sendo formalizada por instrumentos hábeis, tais como contrato, nota de empenho 
de despesa, autorização de compra, sendo o fornecedor convocado para assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente, conforme disposto nos arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
na Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do disposto no 
caput do artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

15.2   A Polícia Militar de Minas Gerais, Órgãos Participantes e os órgão “caronas” não estão 
obrigados a contratarem os fornecimentos nas quantidades registradas, ficando a seu exclusivo 
critério a definição da quantidade e o momento do fornecimento.

15.3  Os quantitativos totais expressos no Anexo I são estimados e representam as  previsões dos 
Órgãos Participantes para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

15.4  O fornecedor detentor do preço registrado ficará obrigado a atender todos os pedidos de 
fornecimento conforme descrição e especificação do Anexo I, efetuados durante a vigência desta 
Ata.

15.5  O fornecedor detentor do preço registrado conforme o inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal 
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nº 8.666/93, na contratação, deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação e estar cadastrado no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, nos termos do art. 
3° do Decreto Estadual nº 45.902/12, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços.

15.6  Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente situação regular no ato da 
emissão da nota de empenho, não compareça quando convocado ou não retire o empenho no 
prazo  estipulado,  ensejará,  nestas  hipóteses,  a  convocação  dos  licitantes  remanescente 
observada a ordem de classificação.

15.7  Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada.

15.8 O local, o prazo e as demais condições para o fornecimento do objeto estão estabelecidos no 
Anexo I deste Edital e serão considerados, a cada contratação, em função do Órgão Participante.

16 - PAGAMENTO

16.1  O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 
SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 
(trinta) dias corridos da data de aceitação do bem/serviço, pela CONTRATANTE, acompanhado 
dos documentos fiscais.
16.1.1 Para fins de mensuração do valor a ser pago mensalmente por parte do CONTRATANTE, 
serão descontadas as diárias que extrapolarem o prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas e 48 
(quanta e oito) horas, para as manutenções preventivas e corretivas/acidentes, respectivamente, 
da indisponibilidade da viatura que não tiver sido substituída por outra viatura reserva, a contar do 
início de sua indisponibilidade, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

16.2   Na ocorrência  da necessidade  de  providências  complementares  por  parte  de  empresa 
vencedora do certame,  o  decurso  do prazo para  pagamento  será  interrompido,  reiniciando a 
contagem a partir  da  data  em que  estas  forem cumpridas,  caso  em que não  será  devida a 
atualização financeira.

16.3  A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária dos Órgãos 
e Entidades Participantes do Registro de Preço, do orçamento em vigor no exercício financeiro em 
que ocorrer a contratação.

17  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado 
na  execução  do  objeto,  sujeitará  o  CONTRATADO às  penalidades  previstas  no  artigo  38  do 
Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
saber:

17.2  ADVERTÊNCIA  ESCRITA, comunicação  formal  de  desacordo  quanto  à  conduta  do 
fornecedor  sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

17.3  MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato,  nos  seguintes 
percentuais:

I) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço 
não realizado;

II) 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias;

17.4 MULTA COMPENSATÓRIA nos seguintes percentuais:

17.4.1 pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
serviço não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio 
ao  uso  a  que  é  destinado,  ou  diminuam-lhe  o  valor,  ou,  ainda,  fora  das  especificações 
contratadas.

13



17.4.2  de 10% (dez por cento) sobre o valor a nota de empenho ou do contrato, em caso de 
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da garantia contratual.

17.5  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 6º, 
da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;

17.6 DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,  enquanto  perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos 
prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior;

17.7  o  valor  da multa  aplicada,  será  retido  dos pagamentos  devidos  pela  Administração  ou 
cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo 
de 2 (dois) dias úteis;

17.8   as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

17.9 a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

17.10  Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito.

17.11   Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução,  bloqueios,  epidemias,  fenômenos  meteorológicos  de  vulto,  perturbações  civis,  ou 
acontecimentos  assemelhados  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes 
contratantes;

17.12   Findo  o  processo  punitivo,  caso  a  CONTRATADA não  tenha  nenhum  crédito  para 
pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que 
a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.

17.13  A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 
CONTRATANTE,  que  fixará  novo  prazo,  este  improrrogável,  para  a  completa  execução  das 
obrigações assumidas.

17.14  Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  –  CAFIMP,  após  processo  administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas 
nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12;

17.15  Na forma prevista no artigo 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, garantida a ampla defesa, 
poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar  com órgãos e entidades da 
Administração Estadual, àquele licitante que:

17.15.1  apresentar documentação falsa;

17.15.2  deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

17.15.3  ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

17.15.4  não mantiver a proposta;

17.15.5  falhar ou fraudar a execução do contrato;

17.15.6  comportar-se de modo inidôneo; ou 

17.15.7 cometer fraude fiscal.

18  DISPOSIÇÕES GERAIS

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

18.2  Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame:
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18.2.1   exclui-se  o  dia  do  início  e  inclui-se  o  do  vencimento,  e  consideram-se  os  dias 
consecutivos; e 

18.2.2  só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

18.3  qualquer pessoa física ou jurídica, até o quinto dia após a publicação do aviso do Edital,  
poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição dirigida à seção de Licitações 
e Contratos do CSC PM, devendo protocolizá-la  na Av.  Amazonas,  nº  6745,  Gameleira,  CEP 
30.510.000, Belo Horizonte/MG.

18.3.1 a  petição  deve  acompanhar  os  documentos  necessários  para  a  identificação  dos 
impugnantes, seja ele pessoa física ou jurídica (qualificando o representante legal ou procurador 
devidamente constituído).

18.3.2  A impugnação deverá ser apresentada por escrito, em envelope fechado, e endereçada à 
Seção de Licitação e Contratos do CSC PM, conforme endereço indicado no item anterior, no 
horário administrativo, segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30 exceto quarta-feira que será das 
08h30 às 12h30, sob a seguinte forma:

À  PMMG

Seção de Licitações e Contratos do CSC PM

Avenida Amazonas, nr 6745, Gameleira, CEP 30.510.000, Belo Horizonte/MG

Assunto: Impugnação do Edital de Pregão Eletrônico nº ___/___

Nome ou Razão Social:_________________________CPF ou CNPJ: _______

Endereço:__________________________________________

Telefone:__________________e-mail:_________________          Fax:_______

18.4  Caberá ao pregoeiro decidir  sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contado  da  sua  protocolização,  de  acordo  com  o  §  1º  do  art.  11  do  Decreto  Estadual  nº 
44.786/2008.

18.5 Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, ao Centro 
de  Motomecanização  e  Intendência  (CMI)  endereçada  à  Seção  de  Licitações  e  Contratos, 
localizada à Av. Amazonas, 6.745, bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG. A consulta poderá ser 
encaminhada, também, para o e-mail: cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br ou ainda por FAX, para o 
número (31) 2123-1039, no prazo do subitem 18.3.

18.6  Nos  pedidos  de  esclarecimentos  encaminhados,  os  interessados  deverão  se  identificar 
(CNPJ, Razão Social  e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone, FAX e e-mail).

18.7 Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante correspondências 
enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail.

18.8  Será designada nova data para a realização do certame quando:

18.9  For acolhida a impugnação contra o ato convocatório.

18.10  O Pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no subitem 18.4 e

18.11  Houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração não afetar a 
formulação das propostas.

18.12   A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu 
aquela do texto original.

18.13  A não-impugnação do Edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito 
de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

18.14   É  facultado  ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Superior  em  qualquer  fase  do  julgamento 
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promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição 
do ofertado, bem como solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar as decisões.

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

18.16   O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos respectivos 
contratos, conforme previsto no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.

18.17 Caberá exclusivamente à CONTRATADA a gestão dos bens locados, contudo, poderão ser 
subcontratados os serviços de adaptação, manutenção e transporte das viaturas.

18.18   A presente  licitação  somente  poderá  ser  revogada  por  razões  de  interesse  público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,  mediante parecer  escrito e devidamente 
comprovado.

18.19  O Pregoeiro, no interesse da Administração, no julgamento das propostas e da habilitação, 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a 
todos  os  interessados,  bem  como  relevar  omissões  puramente  formais  observadas  na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a 
lisura  da  licitação,  sendo  possível  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  a 
complementar a instrução do processo.

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

18.21  É responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, assumindo o ônus decorrente da perda de negócios se não atender a 
quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ou de sua desconexão.

18.22  Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras 
e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I, o licitante deverá 
obedecer a este último.

18.23  Informações complementares que visem a obter maiores esclarecimentos sobre a presente 
licitação  serão  prestadas  pela  Seção  de  Licitações  e  Contratos  do  CSC  PM,  nos  seguintes 
horários: nas quartas-feiras, de 09:00 às 12:30 horas; e nos demais dias úteis da semana de 
09:00 às 11:30 horas e de 13:00 às 16:30 horas, pelo Telefax (31) 2123-1039 ou pelo e-mail: cmi-
licitacao@pmmg.mg.gov.br  ;  
18.24   Este  edital  encontra-se  disponível  gratuitamente  no  site  www.compras.mg.gov.br ou 
poderá ser obtido na Seção de Licitações e Contratos do CSC PM, sito na Av. Amazonas, 6745, 
bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG, mediante pagamento de R$ 0,20 (Vinte centavos) por 
página, para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do 
comprovante  de  pagamento  do  Documento  de  Arrecadação  Estadual  -  DAE,  devidamente 
autenticada por banco credenciado pelo Estado de Minas Gerais para receber tal pagamento.

Belo Horizonte/MG, 28 de setembro de 2015.

José Carlos Felício, Ten Cel PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CMI
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA

Disponibilizar  de  forma  efetiva  os  materiais  imprescindíveis  para  a  consecução  da  missão 
Institucional na promoção da segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito 
aos direitos humanos e participação social em Minas Gerais, consubstanciado na prestação de 
serviço básico, voltado para o atendimento da população. Essa estratégia encontra-se alinhada ao 
princípio da eficiência administrativa, haja vista a hipótese de perseguir e atingir uma redução dos 
custos  de  manutenção  da  frota  a  fim  de  proporcionar  a  substituição  daqueles  veículos 
economicamente inviáveis e impactantes aos cofres públicos. 

2. OBJETO 

Contratação de serviço de locação de veículos automotores, com gestão, manutenção e suporte 
para a Polícia Militar   do Estado de Minas Gerais,  para utilização em diversos municípios do 
território mineiro, conforme especificações, condições gerais de fornecimento e execução contidas 
no presente Termo de Referência e anexos. 

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Para julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE.

4 LOTE  E  VALOR MAXIMO PARA CONTRATAÇÃO

Lote Item Descrição Quant.
VALOR 

UNITÁRIO R$
VALOR MENSAL 

R$
VALOR TOTAL R$ 

60 MESES

01

1
Viatura SEDAN / HATCH 
Descaracterizada.

144 1.934,00 278.496,29 16.709.777,28

2
 Viaturas Station Wagon (com 
cela).

1661 2.948,05 4.896.711,05 293.802.663,00

3
Viaturas tipo caminhonete 
4X2 adaptada com cela.

495 6.959,97 3.445.185,15 206.711.109,00

4
Viaturas tipo caminhonete 
4X4 sem cela.

50 5.005,73 250.286,50 15.017.190,00

TOTAL DE VIATURAS 2350 8.870.678,99 532.240.739,28

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 
  
R$ 532.240.739,28
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5. ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

5.1  Caberá à CONTRATADA entregar os veículos caracterizados de acordo com as descrições 
constantes dos anexos V.1 ao V.4, e em conformidade com o anexo V.8. 

5.2  Nos  veículos  descaracterizados,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  a  instalação  de 
películas protetoras (insulfilmes), conforme especificação constante do anexo V.1.

5.3 Viaturas descaracterizadas.

Veículo zero KM, modelo SEDAN / HATCH, potência mínima de 85cv e 1368cc, mínimo de 4 
portas, sem cela, descaracterizada, pintura metálica e sólida original de fábrica.

5.3.1 Especificação: NI DAL 23.09.120 (Anexo V.1)

5.4 Viaturas Station Wagon (com cela).

Veículo zero KM, tipo perua modelo Station Wagon, mínimo de 4 portas, com cela, na cor branca 
ou preta, sinalizador acústico visual, adesivada com faixas e logomarcas de cada Instituição, para 
uso nas atividades de polícia. 

5.4.1 Especificação: NI DAL 23.05.003 (Anexo V.2)

5.5 Viaturas tipo caminhonete (com cela).

Veículo zero KM, tipo caminhonete, 4 (quatro) portas, com cela adaptada no compartimento de 
carga/carroceria, adesivado com faixas nas cores e logomarca de cada Instituição, para uso nas 
atividades de polícia.

5.5.1 Especificação: NI DAL 23.15.163 (Anexo V.3)

5.6 Viaturas tipo caminhonete (sem cela).

Veículo zero KM, modelo Caminhonete 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida, 4 (quatro) portas, cabine dupla, 
na cor branca, original de fábrica e de linha de produção, adesivado com faixas e logomarca de 
cada Instituição, para uso nas atividades de polícia.

5.6.1 Especificação: NI DAL 23.05.012 (Anexo V.4)

5.7 - PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO RÁDIO MÓVEL DIGITAL

5.7.1 VIATURAS da PMMG - A predisposição para instalação do rádio transceptor móvel digital 
P25 fase 2, marca Tait, modelo TM9400, deverá ser fornecida e executada pela CONTRATADA 
para todas as viaturas locadas,   sendo   instalado o suporte do rádio, o suporte do microfone, o 
cabo de alimentação, as antenas de VHF, mediante aprovação prévia do Centro de Tecnologia em 
Telecomunicações, CTT, conforme Anexo V.5.

5.7.2  VIATURAS DESCARACTERIZADAS da PMMG - A predisposição para instalação do rádio 
transceptor  móvel  digital  P25  fase  2,  marca  Tait,  modelo  TM9400,  deverá  ser  fornecida  e 
executada pela CONTRATADA para todas as viaturas locadas, sendo instalado o suporte do rádio, 
o suporte do microfone, o cabo de alimentação, as antenas de VHF, mediante aprovação prévia 
do Centro de Tecnologia em Telecomunicações, conforme Anexo V.5.

18



5.8  Sinalizadores acústico/ visual.

5.8.1 Os equipamentos de sinalização acústico / visual próprios para viaturas, com exceção das 
viaturas  descaracterizadas,  deverão  ser  fornecidos  instalados  nos  veículos  locados,  em 
conformidade com as especificações constante do anexo V.6.

5.8.4  A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á  integralmente  pela  assistência  técnica  dos 
equipamentos de sinalização acústico/ visual e demais reparos técnicos a eles necessários.

5.9 Grafismo (adesivação).

As  viaturas  deverão  ser  entregues  devidamente  caracterizadas  com os  grafismos  padrão  do 
CONTRATANTE, em conformidade com a especificação constante do anexo V.8.

5.10 Rastreadores GPS/AVL.

5.10.1 Esses equipamentos deverão ser fornecidos e instalados nos veículos locados, conforme 
detalhamento técnico constante do Anexo V.7.

5.10.2 A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á  integralmente  pela  assistência  técnica  desses 
equipamentos e demais reparos técnicos necessários nas estruturas adaptadas do veículo locado, 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da comunicação do fato pelo 
CONTRATANTE.

5.10.3 Especificação dos GPS/AVL: Anexo V.7

6. QUANTIDADES E LOCAIS

As quantidades e tipos de veículos a serem locados constam no Item 4 e nos anexos VI.1 e VI.2.

7.CONDIÇÕES GERAIS DA LOCAÇÃO

7.1 EXECUÇÃO E PAGAMENTO 

7.1.1  O objeto do presente termo destina-se ao atendimento da demanda contínua da PMMG, 
para a prestação de serviços de manutenção da ordem pública, de forma permanente ou de longa 
duração. 

7.1.2 O prazo de locação de cada veículo será de 60 (sessenta) meses. Esse período poderá ser 
revisto a fim de garantir o cumprimento mínimo da locação, respeitando-se o limite estabelecido 
pelo art. 57, II da Lei n. 8.666/93. 

7.1.3 Será firmado contrato individual entre PMMG, órgão participante deste Registro de Preços e 
a CONTRATADA, com vigência igual ao período de locação estabelecido no item 7.1.2. 

7.1.4  O período de locação iniciar-se-á a partir da data de entrega definitiva dos veículos pela 
CONTRATADA e aceite formal do CONTRATANTE. 

7.1.5  O prazo  para  entrega  dos veículos  obedecerá  às  quantidades  e  locais  constantes  dos 
anexos VI.1 a VI.2. 

7.1.6 A proposta apresentada pela CONTRATADA deverá levar em conta o preço unitário de cada 
tipo de veículo correspondente ao seu valor diário de locação (conforme Anexo IV), considerando 
o período de sessenta meses de vigência do contrato.  

7.1.7 A cobrança pelo serviço prestado mensalmente corresponderá ao total de viaturas utilizadas 
no mês, multiplicado pelo valor de locação unitário de cada tipo de veículo.

7.1.8 O primeiro pagamento referente à locação de cada veículo será feito até 30 (trinta) dias após 
a emissão da nota fiscal de prestação de serviço, com aceite formal emitido pelo CONTRATANTE.
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7.2 EXIGÊNCIAS DA LOCAÇÃO

7.2.1  Os veículos  pertencentes  a  cada item componente  do lote  da licitação deverão ser  da 
mesma marca/modelo, conforme especificações contidas nos anexos V.1 ao V.4. 

7.2.2  A entrega dos veículos locados,  para início da execução do contrato,  bem como o seu 
recolhimento quando do encerramento contratual, ocorrerá nos locais previamente indicados pelos 
CONTRATANTES conforme Anexos VI.1 a VI.2. 

7.2.3  Por ocasião dessa entrega,  os veículos deverão estar  com os reservatórios (principal  e 
auxiliar) de combustíveis abastecidos com no mínimo ¼ (um quarto) de sua capacidade máxima. 

7.2.4  Os  veículos  deverão  ser  zero  quilômetro  e  corresponder  à  marca/  modelo  e  ano  de 
fabricação indicados na proposta comercial, na data de assinatura do contrato, ou ter versão mais 
atual, desde que não acarrete ônus ao CONTRATANTE. 

7.2.5 Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre.

7.2.6 A CONTRATADA deverá autorizar e acompanhar a instalação de dispositivos que permitem 
o  controle  do  abastecimento  nos  veículos  locados,  cuja  responsabilidade  pela 
instalação/desinstalação será do CONTRATANTE.

7.2.7 A instalação  do  DVEC (Dispositivo  Veicular  de  Abastecimento)  ocorrerá  pelo  consórcio 
IPIRANGA/UNIDATA nos municípios constantes do Anexo VI.2.

7.2.8 A CONTRATADA arcará com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento dos 
veículos durante o período de locação e deverá manter atualizada a respectiva documentação 
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos), devendo o documento de porte obrigatório 
ser encaminhado para o CONTRATANTE dentro dos prazos legalmente estabelecidos, quando da 
sua primeira emissão ou durante a troca de exercício. 

7.2.9 O emplacamento dos veículos locados deverá ocorrer no Estado de Minas Gerais.

7.2.10  A CONTRATADA deverá  encaminhar  cópia  do  CRLV e  relação  digitalizada  constando 
placa, modelo, renavan e chassi de todas as viaturas, inclusive as reservas, para devida inclusão 
na  carga  pelo  CONTRATANTE,  possibilitando  a  geração  de  prefixo,  codificação  de  rádio  e 
instalação dos dispositivos para abastecimento.

7.2.11 O encaminhamento  dos  documentos  constantes  do  item 7.2.10 deverá  ocorrer  até  15 
(quinze)  dias  antes  do  prazo  previsto  para  cada  entrega  das  viaturas  conforme  cronograma 
constante do anexo VI.2.

7.3 SEGURO PROTEÇÃO 

7.3.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por seguro de DANOS MATERIAIS A TERCEIROS no 
valor mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem incidência de custo com franquias ou 
quaisquer outras despesas decorrentes aos CONTRATANTES.

7.3.2  A CONTRATADA poderá optar por contratar apólice de seguro junto ao mercado ou arcar 
por  conta  própria  com  as  despesas  referentes  ao  seguro  dos  veículos,  cabendo,  contudo, 
especificar sua opção durante o decorrer do processo. 

7.4 ACIDENTES COM VIATURAS

7.4.1 Em casos de danos materiais às viaturas, caberá à CONTRATADA efetuar a manutenção 
corretiva.

7.4.2 Nos casos em que ocorrer danos a viatura, comprovada a responsabilidade exclusiva por 
parte  do  CONTRATANTE,  as  despesas  decorrentes  da  manutenção  ocorrerão  mediante 
ressarcimento pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

20



7.4.3 A  apuração  da  responsabilidade  será  objeto  de  competente  processo  administrativo, 
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com as normas específicas a serem 
observadas por cada CONTRATANTE. 

7.4.4  A CONTRATADA deverá apresentar em até 10 (dez) dias corridos ao CONTRATANTE a 
informação do valor referente ao custo da manutenção do veículo, acompanhado de, no mínimo, 
três orçamentos, para devida análise, a fim de compor o processo administrativo.

7.4.5 Nos casos em que ocorrer danos com perda total da viatura, comprovada a responsabilidade 
exclusiva  por  parte  do  CONTRATANTE,  apurado  pelo  competente  processo  administrativo,  e 
ocorrido o ressarcimento, caberá à CONTRATADA a guarda e conservação da viatura, até que 
ocorra a transferência de propriedade e posse ao CONTRATANTE.

7.4.6 O valor a ser ressarcido pela CONTRATADA à CONTRATANTE se dará com base na tabela 
FIPE e depreciação dos bens, apurados na data da homologação do processo de Perda total do 
bem.

7.4.7 A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á  integralmente  pelos  atos  de  seus  funcionários 
praticados nas dependências do  CONTRATANTE, ou mesmo fora delas, que venham a causar 
danos  a  este  ou  a  seus  servidores,  ou  que  produza  risco  ao  patrimônio  e  imagem  do 
CONTRATANTE, com a substituição imediata daqueles funcionários que não corresponderem ao 
padrão de comportamento exigido.

7.5 INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 

7.5.1  A  CONTRATADA,  sempre  que  receber  notificações  de  infração  de  trânsito,  deverá 
encaminhá-las ao CONTRATANTE para que este identifique o condutor responsável pela infração. 

7.5.2  A notificação  de  infração  de  trânsito  deverá  ser  encaminhada  pela  CONTRATADA ao 
CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias corridos, após o seu recebimento, para identificação do 
condutor. 

7.5.3 Caberá ao CONTRATANTE enviar ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo legal, a 
documentação  necessária  contendo  a  identificação  do  condutor  infrator,  condicionado  ao 
cumprimento do prazo estabelecido no item  7.5.2, quando comprovada a responsabilidade por 
parte do CONTRATANTE.

7.5.4 Caberá ao CONTRATANTE adotar as providências cabíveis para a devida apresentação dos 
recursos  das  multas  de  trânsito,  quando  comprovada  a  responsabilidade  por  parte  do 
CONTRATANTE.

7.5.5  Caberá  ao  CONTRATANTE  efetuar  o  pagamento  de  multas  até  o  seu  vencimento  e 
encaminhar  o  comprovante  de  pagamento  à  empresa  CONTRATADA,  quando  comprovada  a 
responsabilidade por parte do CONTRATANTE e o recurso não for julgado procedente.

7.5.6 O pagamento de multas deverá ser feito obrigatoriamente pelo CONTRATANTE, não sendo 
admitido  o  pagamento  por  meio  de  reembolso  à  CONTRATADA,  quando  ficar  comprovada a 
responsabilidade por parte dos condutores do CONTRATANTE.

7.5.7  A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo pagamento das infrações de trânsito ocorridas 
durante  a  vigência  do  contrato,  que  tenham se  originado  de  ações  de  seus  funcionários  ou 
representantes.

7.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

7.6.1 Todos os veículos locados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva, de 
responsabilidade  da  CONTRATADA,  devendo  a  intervenção  ser  realizada  na  periodicidade  e 
frequência recomendadas pelos respectivos fabricantes e em conformidade com o manual  do 
proprietário alusivo a cada veículo. 
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7.6.2 A CONTRATADA deverá agendar junto aos CONTRATANTES, com antecedência mínima de 
72 (setenta duas)  horas,  a relação das viaturas  que serão submetidas  à revisão/manutenção 
preventiva. 

7.6.3  Por meio de Sistema de Gestão de Frota próprio, os CONTRATANTES deverão informar 
semanalmente à CONTRATADA a relação das viaturas e suas respectivas quilometragens, para 
fins de elaboração do plano de revisão/manutenção preventiva, cabendo à CONTRATADA acionar 
os CONTRATANTES, para este fim, conforme item 7.6.2.

7.6.4  Caberá aos CONTRATANTES providenciarem a entrega das viaturas para que ocorra a 
manutenção preventiva em oficinas credenciadas pela CONTRATADA e localizadas até 50 Km do 
município (Unidade Policial) de onde a viatura estiver lotada.

7.6.4.1 Nas localidades em que existir viaturas locadas cuja distância entre a Unidade Policial e o 
local de manutenção ultrapasse 50 km, o deslocamento da viatura deverá ocorrer a cargo da 
CONTRATADA.

7.6.5  Na manutenção  dos  veículos  locados,  deverão  ser  utilizadas,  preferencialmente,  peças 
genuínas e/ou originais, sendo vedada a utilização de peças remanufaturadas.

7.6.6  As  despesas  com  a  manutenção  preventiva,  que  abrangem  a  troca  de  peças,  óleos/ 
lubrificantes, filtros e demais suprimentos, incluindo troca ou reparo de pneus por desgaste natural 
ou avaria, bem como a mão-de-obra para a realização de serviços, serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

7.6.7 Em caso de manutenções preventivas com indisponibilidade do veículo por um período de 
tempo superior a 24 (vinte e quatro) horas, deverá ocorrer substituição por veículo reserva. 

7.6.8  Veículo  reserva  é  entendido  como  aquele  que  estará  à  disposição  da  Administração 
temporariamente,  durante  os  períodos  em  que  o  veículo  locado  estiver  em  manutenção 
(preventiva e corretiva/acidente) ou quando for constatada perda total em veículos sinistrados, e 
que atenda às especificações das viaturas locadas.  

7.6.9  Nos  casos  descritos  no  item  7.6.8  não  é  necessário  que  o  veículo  reserva  seja  zero 
quilômetro, desde que ele esteja em perfeito estado de conservação, possua a mesma cor, tempo 
de uso e características equivalentes e tenha, no mínimo, as mesmas especificações do veículo a 
ser substituído. 

7.6.10  A Contratada  deverá  entregar,  logo  após  a  conclusão  dos  serviços  de  manutenção 
preventiva, os veículos lavados e higienizados interna e externamente. 

7.7 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

7.7.1 A CONTRATADA deverá realizar manutenção corretiva dos veículos sempre que necessário, 
para substituição de componentes em função de desgastes, defeitos, quebras ou sinistros. 

7.7.2 Deverá ser disponibilizada pela CONTRATADA assistência 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
7 (sete) dias por semana, para atendimento e socorro dos veículos locados, incluindo-se o serviço 
de reboque.  

7.7.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA, efetuar a manutenção das viaturas, às suas 
expensas,  quando a avaria for decorrente do uso regular  do veículo, correta ação policial,  de 
preservação da ordem pública e da vida, da integridade da pessoa, avarias decorrentes de caso 
fortuito (fenômenos naturais como enchentes, vendavais, etc.) ou motivo de força maior (quando 
não for possível definir um responsável pelo dano).

7.7.4  Caberá  a  CONTRATANTE providenciar  a  entrega  da  viatura,  caso  a  viatura  esteja  em 
condição de deslocamento, para que ocorra a manutenção corretiva, em oficinas credenciadas 
pela contratada e localizadas até 50 Km do município (Unidade Policial) de onde a viatura estiver 
lotada.
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7.7.4.1 Nas localidades em que existir viaturas locadas cuja distância entre a Unidade Policial e o 
local de manutenção ultrapasse 50 km, o deslocamento da viatura deverá ocorrer a cargo da 
CONTRATADA.

7.7.5  As viaturas indisponibilizadas sem condições de funcionamento e/ ou circulação, deverão 
ser reparadas no local da pane ou removidas, em até 2 (duas) horas após o acionamento feito por 
usuário do CONTRATANTE.

7.7.6 O descumprimento do prazo estabelecido no item anterior implicará no abatimento da diária 
do veículo que estiver indisponibilizado.

7.7.7  Os serviços de reboque e manutenção em razão de acidentes, panes, sinistro e demais 
situações que impossibilitem a utilização ou locomoção do veículo locado ocorrerá em todo o 
território mineiro e, excepcionalmente, fora do Estado de Minas Gerais. 

7.7.8  Os veículos locados que forem destinados à oficina para a manutenção corretiva deverão 
ser substituídos por veículos reserva, caso o reparo implique indisponibilidade do veículo por um 
período de tempo superior a 48 (quarenta e oito) horas.

7.7.9  Caso  ocorra  acidentes  que  impossibilitem  a  utilização  ou  locomoção  do  veículo,  a 
CONTRATADA deverá providenciar a manutenção ou a substituição do veículo em até 15 (quinze) 
dias após acionamento pelo CONTRATANTE.

7.7.9.1 Nos casos descritos neste item, caso não seja efetivada a manutenção/reparo da viatura 
acidentada ou disponibilizada uma viatura reserva em até 48 horas, não serão devidas, as diárias 
do período de indisponibilidade do veículo. 

7.7.10  A CONTRATADA deverá  assumir  integral  e  absoluta  responsabilidade  pelos  veículos 
locados,  desobrigando  o  CONTRATANTE  de  qualquer  ônus,  encargos,  deveres  e 
responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos 
aludidos bens.

7.7.11  A CONTRATADA deverá entregar,  logo após a conclusão dos serviços de manutenção 
corretiva, os veículos lavados e higienizados interna e externamente. 

7.8 RENOVAÇÃO DA FROTA  

7.8.1 Transcorrido o prazo contratual de 30 (trinta) meses de locação deverá haver a renovação 
total da frota, facultado o reaproveitamento dos equipamentos dos veículos que estavam em uso .

7.8.2 A  renovação  dos  veículos  deverão  ser  por  outros  zero  quilômetro,  com  as  mesmas 
especificações,  sem  necessidade  de  substituição  dos  rádios  transceptores,  os  quais  serão 
reprogramados pelo CONTRATANTE.

7.8.3  Durante a vigência do contrato, que é de 60 (sessenta) meses, a juízo da CONTRATADA, 
os veículos locados poderão ser substituídos por outros ZERO Km, desde que obedecidas as 
especificações e características do objeto, sem ônus adicionais aos CONTRATANTES.

7.9 RELATÓRIOS DE GESTÃO 

7.9.1  Deverão ser enviados até o quinto dia útil do mês subsequente, pela CONTRATADA,  ou, 
excepcionalmente,  a  qualquer  tempo  por  solicitação  do  CONTRATANTE,  relatório  em  meio 
eletrônico, preferencialmente no formato Excel, com as seguintes informações: 

7.9.2 Relação de veículos locados durante o período.

7.9.3 Relação de veículos devolvidos no período. 

7.9.4 Relação de veículos envolvidos em acidentes/ sinistros no período. 

7.9.5 Relação de notificações e autos de infração de trânsito recebidos por veículo no período. 
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7.9.6 Relação das manutenções preventivas e corretivas realizadas no período, (com a indicação 
de quais veículos efetuaram manutenção e a duração de cada uma delas). 

7.9.7  Os relatórios deverão ser gerados em conformidade com a relação de viaturas de cada 
Unidade  e  encaminhados  aos  endereços  eletrônicos,  para  cada  fiscal  regional  indicado  pelo 
CONTRATANTE.

8. APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

8.1  Antes de iniciar a produção dos veículos locados pelo Estado, a empresa vencedora deverá 
apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas neste Termo.

8.2 -  Caso o protótipo seja disponibilizado em outro Município ou fora do Estado de Minas Gerais, 
os custos com transporte/hospedagem das equipes da Comissão Permanente de Avaliação e 
Recebimento de Materiais (CPARM), composta por 3 (três) servidores, até o local da vistoria será 
por conta da empresa vencedora.

8.3 No  momento  da  inspeção,  deverá  também  fazer  se  presente,  um  representante  da 
montadora do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.

9. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

9.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar as viaturas conforme especificação constante do Edital 
e seus anexos, nos locais e prazos discriminados no certame, após o recebimento da Nota de 
Empenho  ou autorização de fornecimento visando a assegurar o seu pleno uso, sob pena de 
aplicação das sanções previstas no certame.

9.2 A entrega deverá ser agendada na Seção de Suprimentos do CMI, pelos telefones (31) 2123-
1068 e 2123-1046, nos Seguintes horários: nas quartas-feiras, de 09:00 às 12:30 horas; e nos 
demais dias úteis da semana de 09:00 às 11:30 horas e de 13:30 às 16:30 horas.

9.3 Na data agendada a empresa deverá apresentar as viaturas junto às CPARMs dos locais 
constantes do anexo VI.2, designadas pela CONTRATANTE, que ocorrerá da seguinte forma: 

9.3.1 Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via 
do  contrato  e  da proposta  respectiva,  receberá  os  bens  para  verificação  das  especificações, 
quantidade,  qualidade e outros dados pertinentes e,  encontrando irregularidade,  fixará prazos 
para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante 
recibo.

9.3.2  Definitivamente: no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  contados  após  o 
recebimento provisório para a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, 
se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Edital e da proposta vencedora, será 
efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado em conformidade 
com as normas internas da Contratante.

9.4 O não cumprimento do contrato no que se refere à entrega das viaturas em conformidade com 
as especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas 
os reparos ou substituição do bem, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir  
do recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso até a efetiva e regular entrega do 
veículo  em condições de ser aceito.

9.5 Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, as CPARM(s) reduzirão a termo 
os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação das penalidades.

9.6 Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, será considerado o 
fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 
conforme o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

9.7  O serviço de locação das viaturas será iniciado, simultaneamente, nos locais definidos, no 
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primeiro dia útil após o prazo estabelecido no item 9.3.2.

10. ENTREGA DOS VEÍCULOS

A contar do envio da nota de empenho ou autorização de fornecimento, a CONTRATADA terá até 
120 (cento e vinte) dias para concluir a entrega de todas as viaturas locadas, conforme locais e 
quantitativos constantes dos Anexos VI.2.

11. DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

11.1 CONTRATADA

11.1.1 Caberá  à  CONTRATADA beneficiária  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as 
condições nela estabelecidas,  optar pela  aceitação ou não do fornecimento para os órgãos que 
vierem futuramente a aderir à respectiva Ata, independentemente dos quantitativos registrados, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

11.1.2 Fornecer o objeto licitado, durante 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata, na 
forma e condições fixadas nela, mediante requisição do órgão participante, devidamente assinada 
pela autoridade responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes do 
Pregão de Registro de Preços;

11.1.3. Entregar os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais, conforme definido 
neste Termo;

11.1.4 Manter, durante todo o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório do 
Pregão;

11.1.5 Comunicar formalmente ao ÓRGÃO GESTOR DA ATA, qualquer anormalidade de caráter 
urgente, além de prestar os esclarecimentos necessários, quando solicitados;

11.1.6 Arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência  ou  irregularidade  cometidas  por  seus  empregados,  convenentes  ou  prepostos, 
envolvidos na execução do fornecimento;

11.1.7 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pelo ÓRGÃO GESTOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à prestação de serviço e ao 
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;

11.1.8 Ressarcir  os  eventuais  prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais  ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas 
na presente Ata;

11.1.9 Fornecer, juntamente à entrega dos serviços, toda a sua documentação fiscal e técnica, se 
for o caso;

11.1.10 Cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;

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

12 CONTRATANTE

12.1 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 
imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que 
a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;
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12.2 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

12.3 Fiscalizar a execução do contrato, através de agentes previamente designados;

12.4 Assegurar ao pessoal da CONTRATADA acesso às instalações para a execução do contrato, 
quando necessário;

12.5 Efetuar o pagamento no prazo fixado neste Termo de Referência.

13 FISCALIZAÇÃO

13.1 A fiscalização da execução deste contrato será exercida por Servidor com apoio de fiscais 
regionais da CONTRATANTE, aos quais caberá zelar pela perfeita execução do pactuado, em 
conformidade com o previsto no Edital, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

13.2 Em  caso  de  eventual  irregularidade,  inexecução  ou  desconformidade  na  execução  do 
contrato,  os  agentes  fiscalizadores  darão ciência  ao CONTRATANTE,  fazendo-o formalmente, 
bem como das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. 

12.3 Todos e quaisquer danos decorrentes da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que 
imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

13.4  A fiscalização  constante  do  item  13.1  não  exclui  e  nem  reduz  a  responsabilidade  da 
CONTRATADA por  quaisquer  irregularidades,  inexecuções  ou  desconformidades  havidas  na 
execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de 
vício redibitório.

13.5 O CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestação de 
serviço ora contratada, caso haja divergências com as especificações do Edital, seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA.

14 PENALIDADES E MULTAS 

14.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado 
na  execução  do  objeto,  sujeitará  o  CONTRATADO às  penalidades  previstas  no  artigo  38  do 
Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
saber:

14.2  ADVERTÊNCIA  ESCRITA, comunicação  formal  de  desacordo  quanto  à  conduta  do 
fornecedor  sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

14.3  MULTA MORATÓRIA, pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato,  nos  seguintes 
percentuais:

I) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço 
não realizado;

II)  10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias;

14.4 MULTA COMPENSATÓRIA nos seguintes percentuais:

14.4.2 pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
serviço não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio 
ao  uso  a  que  é  destinado,  ou  diminuam-lhe  o  valor,  ou,  ainda,  fora  das  especificações 
contratadas.

14.4.2  de 10% (dez por cento) sobre o valor a nota de empenho ou do contrato, em caso de 
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da garantia contratual.

14.5 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 6º, 
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da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;

14.6  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,  enquanto  perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos 
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior.

14.7 O  valor  da  multa  aplicada,  será  retido  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração  ou 
cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis.

14.8  As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

14.9  A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12.

14.10 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito.

14.10.1 Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução,  bloqueios,  epidemias,  fenômenos  meteorológicos  de  vulto,  perturbações  civis, 
manifestações  públicas,  ou  acontecimentos  assemelhados  que  fujam ao  controle  razoável  de 
qualquer das partes contratantes.

14.11 Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha crédito para pagamento a seu 
favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a CONTRATADA 
comprove a quitação da penalidade aplicada.

14.12 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na prestação do serviço for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito 
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas.

14.13 Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  –  CAFIMP,  após  processo  administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas 
nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12.

14.14 Na forma prevista no artigo 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, garantida a ampla defesa, 
poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar  com órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, àquele licitante que:

14.14.1 apresentar documentação falsa;

14.14.2 deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

14.14.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

14.14.4 não mantiver a proposta;

14.14.5 falhar ou fraudar a execução do contrato;

14.14.6 comportar-se de modo inidôneo; ou 

14.14.7 cometer fraude fiscal.

15 DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Por ocasião do encerramento do contrato, e / ou em casos de acidente com perda total do 
veículo,  a  CONTRATADA deverá  providenciar  a  desconfiguração  da  viatura  policial,  ou  seja, 
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retirada de adesivos, grafismo, sinalizador acústico / visual e outros itens que a identifiquem como 
viatura policial.

15.2 Ao final do contrato de locação, em casos de indisponibilidade permanente e / ou substituição 
de veículos, os equipamentos de rádio deverão ser encaminhados ao respectivo CONTRATANTE 
para fins de reprogramação e retirada.

15.3 O prazo para a adoção das providências mencionadas no item 12.1 será de no máximo trinta 
dias a contar da motivação do fato.

15.4 Para fins de mensuração do valor a ser pago mensalmente por parte do CONTRATANTE, 
serão descontadas as diárias que extrapolarem o prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas e 48 
(quanta e oito) horas, para as manutenções preventivas e corretivas/acidentes, respectivamente, 
da indisponibilidade da viatura que não tiver sido substituída por outra viatura reserva, a contar do 
início de sua indisponibilidade, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

15.5 Toda condução de viatura que não seja por servidor da CONTRATANTE deverá ocorrer com 
a utilização da placa de experiência prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além de 
mantas sobre as logomarcas contendo a indicação de “veículo em manutenção” e capa protetora 
sobre o sinalizador visual, a fim de ocultar as características da viatura.

15.6 A CONTRATADA deverá  autorizar  e  acompanhar  a  instalação  de  equipamentos  DVEC 
(Dispositivo Veicular de Abastecimento), que ocorrerá a cargo do CONTRATANTE, em qualquer 
momento de vigência do contrato, junto ao consórcio IPIRANGA/UNIDATA.
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO II –ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº _____ / 2015

Aos ________________ dias do mês de _____________________ de 2015, a Polícia Militar de 
Minas  Gerais,  Órgão  Gestor  deste  Registro  de  Preços,  por  intermédio  do  Centro  de 
Motomecanização e Intendência – CMI, situado na Avenida Amazonas, 6.745, Bairro Gameleira, 
Belo  Horizonte/MG,  CEP  30510-000,  telefones  nº  2123-1031  e  2123-1039,  e-mail:  cmi-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 16.695.025/0001-
97,  representado  neste  ato  pelo  ____________________  Chefe  do  CMI,  brasileiro,  casado, 
inscrito  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  sob  o  nº  _________________,  portador  do  RG  nº 
_____________, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, nos termos das disposições legais 
aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 348/2015, que 
originou  esta  Ata,  de  acordo  com  o  resultado  da  classificação  das  propostas  apresentadas, 
publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado,  do  dia  _____________  de  ____________  de  2015  e 
transcurso  o  prazo  para  interposição  de  recursos,  resolve  registrar  os  preços  das  empresas 
abaixo identificadas, por lote, a seguir denominadas simplesmente FORNECEDOR, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93, de 21Jun93; Decreto Estadual nº 44.786, de 18Abr08; Decreto Estadual 
nº  46.311,  de  16Set13,  com  suas  alterações  introduzidas  pelo  Decreto  Estadual  46.373/13, 
observadas as disposições do Edital e nas cláusulas deste instrumento.

Lote Único

1º  Fornecedor:  A  empresa  ____________________  (fornecedor),  estabelecida  na 
_________________  (endereço  completo  do  Fornecedor),  inscrita  no  Cadastro  de  Pessoas 
Jurídicas  sob  o  n°  _______________,  neste  ato  representada  pelo  seu  _________________ 
(inserir o cargo ou  função), Sr (a) ______________________ (o nome completo), ____________ 
(nacionalidade),   ______________  (estado  civil),  ____________  (profissão),  inscrito(a)  no 
Cadastro  de  Pessoas  Físicas  sob  o  nº  ________________,  portador(a)  do  RG  n° 
__________________,  residente  e  domiciliado  em   _________________________  (endereço 
completo do representante legal).

Cláusula Primeira – DO OBJETO

1.1  Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços de VIATURAS POLICIAIS, para locação futura 
e  eventual,  conforme  descrições,  especificações  técnicas  e  demais  condições  constantes  do 
ANEXO I, do Edital de licitação que originou o registro de preços, parte integrante e inseparável 
deste instrumento, e quadro demonstrativo a seguir:

Lote
Item

Descrição
Marca/ 
Modelo

Fornecedor Qtde
Valor 

Unitário
Valor 

Mensal
Valor 

Global

01

1 Viatura SEDAN/HATCH 
Descaracterizada.

144

2 Viaturas Station Wagon (com 
cela).

1661

3 Viaturas tipo caminhonete  4X2 
adaptada com cela.

495

4 Viaturas tipo caminhonete  4X4 
sem cela, para a PMMG.

50
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1.2  As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas ou 
redistribuídas pelo órgão gestor entre os órgãos participantes daqueles itens, independentemente 
das  quantidades  previstas  inicialmente  para  cada  órgão  participante,  observado  como  limite 
máximo a quantidade total registrada para cada item.

1.3  Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele registrados 
nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para 
locação de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade 
de condições, o beneficiário deste registro terá preferência.

1.4  Os preços registrados deverão sempre ser adequados ao valor de mercado, sob pena de não 
haver a locação.

Cláusula Segunda – DOS PRAZOS

O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias úteis para a retirada da Nota de Empenho/Autorização de 
Fornecimento  ou  instrumento  equivalente,  contados  da  convocação  quando  efetivada  a 
contratação.

Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA

A presente Ata de registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da sua 
assinatura,  improrrogável,  de acordo com o art.  14 do Decreto Estadual  nº  46.311,  de 16 de 
setembro de 2013.

Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1  Na presente  Ata  de  Registro  de  Preços  constam Órgãos  participantes,  conforme relação 
abaixo:

ÓRGÃOS ENDEREÇOS

Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG
Av. Amazonas, nº 6745 Gameleira CAPITAL – CEP: 30510-000
F: 2123-1031

4.2   Os órgãos e entidades que não participaram inicialmente deste registro de preços, quando 
desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao 
ÓRGÃO GESTOR, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.2.1   Caberá  ao  FORNECEDOR beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as 
condições  estabelecidas,  optarem  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento  adicional, 
independentemente  dos  quantitativos  aqui  registrados,  desde  que  este  fornecimento  não 
prejudique as obrigações assumidas nesta Ata.

4.2.2  As aquisições adicionais não poderão exceder, na totalidade, a 100% (cem por cento) do 
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ARP  para  o  órgão  gestor  e  órgãos  participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem a esta ata.

Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1  Os contratos que forem celebrados, decorrentes da Ata de Registro de Preços, terão vigência 
de 60 (sessenta), obedecendo a regulamentação da Lei Federal nº 8.666/93 e somente poderão 
ser firmados enquanto a Ata estiver em vigência.

5.2  A contratação com os fornecedores registrados será feita de acordo com as necessidades e 
conveniência dos Órgãos e Entidades Participantes, após a sua indicação pelo Órgão Gestor e 
poderá ser formalizada por intermédio de: instrumento contratual; emissão de Nota de Empenho 
de Despesa; Autorização de Compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 62 da 
Lei Federal nº 8.666/93.

5.3  O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata. 
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5.4  Durante  o  período  de  validade  desta  Ata,  o  fornecimento  deverá  atender  às  condições 
especificadas deste instrumento, nas cláusulas do Edital do Pregão de Registro de Preços e no 
Anexo I, do referido Edital.

Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

6.1  Conforme a necessidade dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES será emitida a Nota de Empenho, 
Autorização  de  Fornecimento  ou  outro  documento  equivalente.  A partir  do  recebimento  deste 
documento o FORNECEDOR terá um  prazo máximo de até 120 (cento e vinte) dias para a 
efetiva entrega dos bens nas quantidades solicitadas, conforme previsto no anexo I, do Edital.

6.2  O ÓRGÃO PARTICIPANTE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de produtos 
ficando, a seu exclusivo critério, a definição do momento e da quantidade de locação.

6.3  As viaturas deverão ser entregues nos locais indicados pela CONTRATANTE, no Estado de 
Minas Gerais, no prazo no Termo de Referência e seus anexos.

Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS

7.1  A entrega deverá ocorrer nos locais indicados na subitem 6.3, cuja avaliação e aceite ocorrerá 
a cargo das Comissões Permanentes de Avaliação e Recebimento de Material  da Unidade – 
CPARM de cada CONTRATANTE, que adotará os seguintes procedimentos:

7.1.1   PROVISORIAMENTE: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de 
uma via do contrato, se houver, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, 
qualidade, preços, e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para 
correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

7.1.2 DEFINITIVAMENTE:  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  contados  do 
recebimento provisório, após a verificação da integridade e realização de testes, se for o caso, e 
sendo aprovados, nos exatos termos do Edital, será efetivado o recebimento definitivo mediante 
expedição  de  termo de  recebimento  definitivo,  em conformidade  com as  normas  internas  do 
ÓRGÃO PARTICIPANTE.

7.2  Caberá  a  cada  Órgão  Participante  acompanhar  a  qualidade  dos  bens  locados  e  as 
especificações em conformidade com o Anexo I  do Edital,  devendo notificar  a CONTRATADA 
qualquer ocorrência de irregularidade. 

7.3  Extrapolado o prazo máximo de cada entrega das viaturas, conforme estabelecido no Termo 
de Referência, a CONTRATADA deverá providenciar sob suas expensas  os reparos, no prazo 
máximo de 10(dez) dias ou substituição do bem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso até a efetiva e 
regular entrega do objeto em condições de ser aceito.

7.4  Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA nos prazos descritas no item 
anterior, a CPARM de cada CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à 
autoridade competente, de cada Órgão Participante, para a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital.

7.5 Havendo necessidade  de regularização  do bem por  parte  da CONTRATADA,  o  início  da 
execução do contrato será suspensos e considerando o fornecimento em atraso,  sujeitando-a 
aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções 
estabelecidas na Lei Federal de Licitações e no Instrumento Convocatório, com observância do 
devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO

8.1  Os pagamentos serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração Financeira – 
SIAFI-MG, a crédito do FORNECEDOR em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do 
Brasil,  Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil  do Brasil)  e outros indicados por cada Órgão 
Participante, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento das notas fiscais pelo setor financeiro 
respectivo, devidamente atestadas pelas CPARM de cada CONTRATANTE ou acompanhadas do 
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Termo de Recebimento Definitivo.  

8.1.1  Na ocorrência de necessidade de informações e/ou providências complementares por parte 
da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem 
a  partir  da  data  em  que  estas  forem  cumpridas,  caso  em que  não  será  devida  atualização 
financeira.

8.1.2  Obrigatoriamente, a CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal/Fatura: 

8.1.2.1 Discriminação do item  (tipo de viatura);

8.1.2.2 Valor unitário por item;

8.1.2.3 Quantidade de viaturas locada no período;

8.1.2.4 Valor total por item.

8.1.3  A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com o CNPJ idêntico 
ao apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado na Nota de Empenho e na 
Ata de Registro de Preços.

8.2  O  pagamento  da  Nota  Fiscal  ficará  condicionado  ao  cumprimento  dos  critérios  de 
recebimento.

8.3 O Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será 
realizado  acrescido  de  atualização  financeira,  entre  as  datas  do  vencimento  e  do  efetivo 
pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do IPCA-IBGE, ou outro índice que 
venha  substituí-lo, conforme a legislação vigente.

Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Constituem obrigações das partes:

9.1  DO ÓRGÃO GESTOR DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1.1  A  PMMG  como  órgão  Gestor  deste  Registro  de  Preço  nomeará  o  Centro  de 
Motomecanização e Intendência - CMI como Gestor do mesmo dispositivo, cabendo a este Centro 
todos os atos de controle e administração no sistema informatizado de Registro de Preços – SIRP;

9.1.2  Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, comunicando 
formal e imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução da Ata;

9.1.3 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, 
dos fornecedores para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de 
classificação e o quantitativo de contratação definido pelos participantes da presente Ata;

9.1.4 Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela 
CONTRATADA;

9.1.5  Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

9.2 – DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.2.1  Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações 
porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de 
suas disposições, logo depois de concluído o procedimento licitatório;

9.2.2  Promover  consulta  prévia  junto  ao  ÓRGÃO  GESTOR,  quando  da  necessidade  de 
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a 
serem  praticados,  encaminhando,  posteriormente,  as  informações  sobre  a  contratação 
efetivamente realizada;

9.2.3  Assegurar-se,  quando do uso da Ata  de Registro  de Preços,  que a contratação a ser 
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao 
GESTOR DA ATA a eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

9.2.4  Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, em coordenação 
com  o  ÓRGÃO  GESTOR,  pela  aplicação  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do 
descumprimento de cláusulas contratuais ou constantes da Ata de Registro de Preços; 

32



9.2.5  Emitir nota de empenho a crédito da CONTRATADA Detentora do Preço Registrado no valor 
correspondente ao fornecimento do serviço;

9.2.6  efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Oitava desta Ata.

9.3 – DA CONTRATADA

9.3.1 Caberá  à  CONTRATADA beneficiária  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as 
condições nela estabelecidas,  optar pela aceitação ou não do fornecimento para os  órgãos que 
vierem futuramente a aderir à respectiva Ata, independentemente dos quantitativos registrados, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

9.3.2 Fornecer o objeto licitado, durante 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata, na forma 
e condições fixadas nela, mediante requisição do órgão participante, devidamente assinada pela 
autoridade  responsável,  em conformidade  com o  Edital  e  demais  informações  constantes  do 
Pregão de Registro de Preços;

9.3.3  Entregar os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais, conforme definido 
na cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços;

9.3.4  Manter, durante todo o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório do 
Pregão;

9.3.5  Comunicar formalmente ao ÓRGÃO GESTOR DA ATA, qualquer anormalidade de caráter 
urgente, além de prestar os esclarecimentos necessários, quando solicitados;

9.3.6  Arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência  ou  irregularidade  cometidas  por  seus  empregados,  convenentes  ou  prepostos, 
envolvidos na execução do fornecimento.

9.3.7  Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pelo ÓRGÃO GESTOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à prestação de serviço e ao 
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;

9.3.8  Ressarcir  os eventuais  prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais  ou a  terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas 
na presente Ata. 

Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1  A presente Ata ou o Registro de Preços de fornecedor específico poderão ser cancelados de 
pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1 Pelo ÓRGÃO GESTOR quando: 

10.1.1.1  O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.1.2  O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

10.1.1.3   Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de 
Preços decorrente do Registro de Preços; 

10.1.1.4 Os preços registrados apresentaram-se superiores aos praticados no mercado; 

10.1.1.5  O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou 
contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus 
incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21Jun93;

10.1.1.6  Por  razões  de  interesse  público,  devidamente  demonstrado  e  justificado  pela 
Administração;

10.1.1.7  O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

10.1.1.8   Ficar  evidenciada  incapacidade  de  cumprir  as  obrigações  assumidas  pelo 
FORNECEDOR, devidamente caracterizada em relatório de inspeção.

10.1.2  Pelo FORNECEDOR:

10.1.2.1  Mediante  solicitação  por  escrito,  comprovando  estar  impossibilitado  de  cumprir  as 
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exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência 
de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento convocatório, nesta Ata, 
bem como de ressarcimento aos órgãos participantes por perdas e danos;

10.1.2.2  Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior.

Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1   O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  contratuais,  ou  ainda,  o  atraso 
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 
38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, 
a saber:

11.2  ADVERTÊNCIA  ESCRITA, comunicação  formal  de  desacordo  quanto  à  conduta  do 
fornecedor  sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

11.3  MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato,  nos seguintes 
percentuais:

I) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço 
não realizado;

II) 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias;

11.4 MULTA COMPENSATÓRIA nos seguintes percentuais:

11.4.1 pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
serviço não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio 
ao  uso  a  que  é  destinado,  ou  diminuam-lhe  o  valor,  ou,  ainda,  fora  das  especificações 
contratadas;

11.4.2  de 10% (dez por cento) sobre o valor a nota de empenho ou do contrato, em caso de 
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da garantia contratual.

11.5 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 6º, 
da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;

11.6   DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,  enquanto  perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos 
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior.

11.7  O  valor  da  multa  aplicada  será  retido  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração  ou 
cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis.

11.8   As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

11.9  A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

11.10  Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito.

11.10.1  Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução,  bloqueios,  epidemias,  fenômenos  meteorológicos  de  vulto,  perturbações  civis, 
manifestações  públicas,  ou  acontecimentos  assemelhados  que  fujam ao  controle  razoável  de 
qualquer das partes contratantes;

11.11   Findo  o  processo  punitivo,  caso  a  CONTRATADA não  tenha  nenhum  crédito  para 
pagamento a seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a 
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CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.

11.12  A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na prestação do serviço for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito 
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas.

11.13  Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  –  CAFIMP,  após  processo  administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas 
nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12;

11.14  Na forma prevista no artigo 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, garantida a ampla defesa, 
poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar  com órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, àquele licitante que:

11.14.1  apresentar documentação falsa;

11.14.2  deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

11.14.3  ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

11.14.4  não mantiver a proposta;

11.14.5  falhar ou fraudar a execução do contrato;

11.14.6  comportar-se de modo inidôneo; ou 

11.14.7  cometer fraude fiscal.

Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1   Das  decisões  proferidas  pela  Administração  na  execução  do  Objeto  da  presente  ATA, 
caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos 
casos  de  aplicação  das  penas  de  advertência,  suspensão  temporária,  multa  ou  rescisão  de 
Contrato.

12.2   O recurso  será  dirigido  à  autoridade  superior,  por  intermédio  de  quem  praticou  o  ato 
recorrido,  a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou,  nesse 
mesmo prazo,  fazê-lo  subir  devidamente informado à  autoridade competente,  devendo,  neste 
caso  a  decisão  ser  proferida  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  do 
processo, sob pena de responsabilidade.

Cláusula Décima Terceira - DA PUBLICAÇÃO

13.1  O CMI, ÓRGÃO GESTOR DO REGISTRO DE PREÇOS, providenciará a publicação desta 
Ata,  de  forma  resumida,  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  Minas  Gerais  “Minas  Gerais”,  em 
obediência ao disposto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Quarta – DA  ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1   A Ata  de  Registro  de  preços  poderá  ser  alterada,  em  razão  de  variação  dos  preços 
praticados no mercado, respeitando o disposto no art. 65 da Lei 8666/93.

14.2   A Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  avaliará  trimestralmente  o  mercado,  promoverá  as 
negociações necessárias ao ajustamento do preço, e publicará eventuais variações nos preços 
registrados.

14.3  As alterações de preços serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

14.4  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão 
gestor  da  Ata  de  Registro  de  Preços  promover  as  necessárias  negociações  junto  aos 
fornecedores.

14.5  Quando os preços inicialmente registrados tornar-se superior ao praticado no mercado, a 
Polícia Militar de Minas Gerais, órgão gestor da Ata de Registro de Preços, deverá:
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14.5.1  Convocar o fornecedor do preço registrado visando à negociação para a redução de preço 
e sua adequação ao praticado pelo mercado;

14.5.2  Liberar  o fornecedor  detentor  do preço registrado do compromisso assumido,  quando 
frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

14.5.3  Convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa destes, 
ou  concomitantemente,  os  licitantes  remanescentes  do  processo  licitatório,  visando  igual 
oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e negociação.

14.8  Quando o  preço de mercado tornar-se superior  aos  preços registrados e  o  fornecedor 
detentor do preço registrado, com fulcro no art. 65, inc. II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, não puder 
cumprir o compromisso, mediante requerimento devidamente comprovado, o órgão gestor poderá:

14.8.1 negociar os preços;

14.8.2  frustrada a negociação, liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso 
assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos  motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de  fornecimento;

14.8.3  convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa desses 
ou  concomitantemente,  os  licitantes  remanescentes  do  processo  licitatório,  visando  igual 
oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e negociação. 

14.12  Não havendo êxito nas negociações, a Polícia Militar de Minas Gerais, Gestora do Registro 
de Preços deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Cláusula Décima Quinta - DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1  A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo 
extrato no Diário Oficial do Estado – “MINAS GERAIS”. 

15.2   Todas  as  alterações  que  se  fizerem  necessárias  serão  registradas  por  intermédio  de 
lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

15.3  Fica designado como gestor do Registro de Preços o ___________________ do Centro de 
Motomecanização e Intendência – CMI.
15.4  Caberá exclusivamente à CONTRATADA o serviço de locação e a gestão das viaturas. 
Contudo, poderão ser subcontratados os serviços de adaptação, manutenção e transporte das 
viaturas e seus equipamentos embarcados (rádio, GPS, sinalizador acústico/visual) e acessórios.

15.5   É  vedado  caucionar  ou  utilizar  contrato  decorrente  do  presente  registro  para  qualquer 
operação financeira.

15.6  Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° ____/2015 e seus 
anexos,  bem  como  as  propostas  das  empresas  ______________  e  _________________, 
apresentados para a referida licitação.

15.7   Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito, à Polícia Militar de Minas 
Gerais, através do Centro de Motomecanização e Intendência - CMI, ÓRGÃO GESTOR desse 
Registro de Preços, endereçados a Av. Amazonas 6.745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte / Minas 
Gerais também poderá ser feita através do endereço eletrônico, cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br

15.8  Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do  presente  instrumento.  E,  por  as  partes  estarem ajustadas  e  compromissadas,  assinam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

E para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e firmado, é lavrada esta ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS que, depois de lida e achada de acordo, será assinada pelas partes 
signatárias e pelas testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte/MG, _____ de _______________ de 2015.

ÓRGÃO GESTOR:          1º FORNECEDOR:    2º FORNECEDOR:      TESTEMUNHAS:

36

mailto:cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br


DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO III – MINUTA do CONTRATO 

Contrato  de  prestação  de  serviço  que  entre  si 
celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio 
do _______________ (____) e a empresa _______, 
na forma ajustada.

Contrato  de  prestação  de  serviço  originário  da  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  ___/2015, 
PLANEJAMENTO de REGISTRO DE PREÇOS nº 348/2015, Processo de Compras nº ___/2015 
para a contratação de serviço de locação de veículos automotores, com gestão, manutenção e 
suporte para a Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais, para utilização em diversos municípios 
do território mineiro, conforme especificações contidas nos Anexos do Edital e proposta comercial 
da empresa. O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e, no que couber, pela 
Lei  Estadual  nº  13.994/01;  pelo  Decreto  Estadual  nº  45.902/12;  pela  Resolução  Conjunta 
SEPLAG/SEF nº 8.727/12 e pela Resolução SEPLAG nº 58/07.

Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATANTE: 

Endereço: 

CNPJ:                                                          Inscrição Estadual:  Isento 

Representante Legal: 

Nº Polícia                                   e CPF nº  

CONTRATADA: 

Endereço:  CEP:

Telefax:   E-mail:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Representante Legal: 

CPF:       RG: 

Cláusula Segunda - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de serviço de locação de veículos automotores, com 
gestão, manutenção e suporte para a Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais, para utilização 
em  diversos  municípios  do  território  mineiro,  conforme  especificações e  detalhamentos 
consignados no Termo de Referência do REGISTRO DE PREÇOS nº  348/2015 e  da Ata  de 
Registro de Preços nº ____/2015 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a 
integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

Cláusula Terceira - DO PREÇO

O preço global do presente contrato é de R$ ______ no qual estarão incluídas todas as despesas 
especificadas na proposta da CONTRATADA.
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Lote Item Descrição Quant. VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$

01

Cláusula Quarta - DO LOCAL, PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços citados na  Cláusula Terceira nos endereços e 
prazos indicados no Edital e seus Anexos, após recebimento da Nota de Empenho, visando a 
assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste 
contrato.

I – A entrega deverá ser agendada na Seção de Suprimentos do CMI, pelos telefones (31) 2123-
1068 e 2123-1046, nos Seguintes horários: nas quartas-feiras, de 09:00 às 12:30 horas; e nos 
demais dias úteis da semana de 09:00 às 11:30 horas e de 13:30 às 16:30 horas.

II  - Na data agendada a empresa deverá apresentar as viaturas junto às CPARMs designadas 
pela CONTRATANTE, mediante agendamento, que ocorrerá da seguinte forma: 

a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do 
contrato  e  da  proposta  respectiva,  receberá  os  bens  para  verificação  de  especificações, 
quantidade, qualidade, preços, e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará 
prazos  para  correção  pela  CONTRATADA,  ou  aprovando,  receberá  provisoriamente  os  bens, 
mediante recibo;

b)  definitivamente: no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,  contados após o recebimento 
provisório para a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o 
caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Edital e da proposta vencedora, será efetivado o 
recebimento  definitivo  mediante expedição de termo circunstanciado e  recibo aposto  na Nota 
Fiscal, em conformidade com as normas internas da Contratante.

II  –  O  não  cumprimento  do  contrato  no  que  se  refere  ao  objeto  em  conformidade  com  as 
especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os 
reparos, no prazo máximo de 10 (dez) dias ou substituição do bem, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso até 
a efetiva e regular entrega do objeto em condições de ser aceito.

III -  Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a termo os 
fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

IV  - Em  caso  de  necessidade  de  providências  por  parte  da  CONTRATADA,  os  prazos  de 
pagamento serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a à aplicação de 
multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas 
em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

5.1. A execução plena deste contrato pela  CONTRATADA está  garantida  pela  quantia  de  R$ 
________(______________) representada  por  ______________________  e  correspondente  a 
1% (um por cento) de seu valor  total, dentre as modalidade de garantias previstas no art. 56 da 
Lei federal nº 8.666/93, a ser prestada no momento da assinatura deste termo de contrato.

5.2. Na  hipótese  de  prorrogação  ou  aditamento  do  contrato,  reserva-se  a  CONTRATANTE o 
direito de exigir reforço da garantia.

5.3.  A garantia será devolvida à CONTRATADA após a execução deste Contrato, quando forem 
as  obrigações  consideradas  cumpridas  em  todos  os  termos  deste  instrumento  e  seus 
aditamentos.

Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO

O  pagamento  será  efetuado  pela  ______________________,  por  meio  do 
____________________________________,  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos, 
contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens e aceite pela Comissão Permanente 
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de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), através do banco, agência e conta bancária 
indicada pelo licitante em sua proposta e na Nota Fiscal, se não houver outro prazo estabelecido 
no Anexo I, de acordo com o art. 1º do Decreto Estadual nº 40.427 de 21 de junho de 1999.

§ 1º  - Caso ocorra,  a qualquer  tempo,  a não aceitação do bem o prazo de pagamento será 
interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

§ 2º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será 
realizado  acrescido  de  atualização  financeira,  entre  as  datas  do  vencimento  e  do  efetivo 
pagamento,  de  acordo  com  a  variação  “pro-rata  tempore”  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.

§  3º  - Na  ocorrência  de  necessidade  de  providências  complementares  por  parte  da 
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem 
a  partir  da  data  em  que  estas  forem  cumpridas,  caso  em que  não  será  devida  atualização 
financeira.

Cláusula Sétima - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com fornecimento do bem indicado na Cláusula Segunda deste contrato correrão à 
conta da dotação orçamentária nº ________, na fonte de recurso nº _____, bem como nas demais 
dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2015 correspondentes ao objeto licitado.

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

I - Da CONTRATADA

a) entregar os bens/serviços, quando solicitados, no local determinado e de acordo com os prazos 
estabelecidos  no  instrumento  convocatório,  contados  a  partir  do  recebimento  da  Nota  de 
Empenho;

b) observar  para  o  transporte,  seja  ele  de  que  tipo  for,  as  normas  adequadas  relativas  ao 
transporte;

c) fornecer, juntamente com a entrega do bem/serviço, toda a sua documentação fiscal e técnica, 
se for o caso;

d) responsabilizar-se  por  todos  os  ônus  relativos  ao  fornecimento  do  bem  a  si  adjudicado, 
inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;

e) cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;

h) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.

i) transcorrido o prazo contratual de 30 (trinta) meses de locação deverá haver a renovação total 
da frota, facultado o reaproveitamento dos equipamentos dos veículos que estavam em uso.

j)  a renovação  dos  veículos  deverão  ser  por  outros  zero  quilômetro,  com  as  mesmas 
especificações,  sem  necessidade  de  substituição  dos  rádios  transceptores,  os  quais  serão 
reprogramados pelo CONTRATANTE.

l) enviar o Relatório de Gestão conforme previsto no Termo de Referencia.

m) ao final do contrato de locação, em casos de indisponibilidade permanente e / ou substituição 
de veículos, os equipamentos de rádio deverão ser encaminhados ao respectivo CONTRATANTE 
para fins de reprogramação e retirada.

n) autorizar  e  acompanhar  a  instalação  de  equipamentos  DVEC  (Dispositivo  Veicular  de 
Abastecimento), que ocorrerá a cargo do CONTRATANTE, em qualquer momento de vigência do 
contrato, junto ao consórcio IPIRANGA/UNIDATA.

II - Da CONTRATANTE
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a) comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente  e  por  escrito,  toda  e  qualquer  irregularidade, 
imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que 
a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

c) fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do que se dará 
ciência à CONTRATADA;

d) assegurar  ao pessoal  da CONTRATADA acesso às instalações para a plena execução do 
contrato;

e) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.

Cláusula Nova - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na 
execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto 
Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a  determinação  da 
adoção das necessárias medidas de correção;

II  –  MULTA MORATÓRIA, pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato,  nos  seguintes 
percentuais:

a) 0,3% (zero virgula três décimo por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
serviço não executado;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não executado, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias;

III – MULTA COMPENSATÓRIA nos seguintes percentuais:

a) pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço 
não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso 
a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor a nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço da garantia contratual.

IV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 6º, 
da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;

V  -  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,  enquanto  perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos 
prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior;

VI - o valor da multa aplicada, nos temos do inciso II será retido dos pagamentos devidos pela 
Administração  ou  cobrado  judicialmente,  podendo  ainda  ser  pago  pela  CONTRATADA  à 
CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis;

VII -  as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

VIII - a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

§1º - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito.

a) Consideram-se  motivos  de  força  maior  ou  caso  fortuito:  atos  de  inimigo  público,  guerra, 
revolução,  bloqueios,  epidemias,  fenômenos  meteorológicos  de  vulto,  perturbações  civis,  ou 
acontecimentos  assemelhados  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes 

40



contratantes;

§2º - Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha crédito para pagamento em seu 
favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a CONTRATADA 
comprove a quitação da penalidade aplicada.

§3º - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 
CONTRATANTE,  que  fixará  novo  prazo,  este  improrrogável,  para  a  completa  execução  das 
obrigações assumidas.

§4º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  –  CAFIMP,  após  processo  administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas 
nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12;

Cláusula Décima - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização  da  execução  deste  contrato  será  exercida  pelo  _______________,  ao  qual 
competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no Edital, na 
proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução 
ou  desconformidade  na  execução  do  contrato,  o  agente  fiscalizador  dará  ciência  ao 
CONTRATANTE do sucedido,  fazendo-o por escrito,  bem assim das providências exigidas da 
CONTRATADA para sanar  a  falha ou defeito  apontado.  Todo e qualquer  dano decorrente  da 
inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA.

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por  quaisquer  irregularidades,  inexecuções  ou  desconformidades  havidas  na 
execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de 
vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

§ 2º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do 
fornecimento  ora contratado,  caso os mesmos afastem-se das especificações do Edital,  seus 
anexos e da proposta da CONTRATADA.

Cláusula Décima Primeira– DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá seu prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, a partir  da data de 
entrega definitiva dos veículos pela CONTRATADA e aceite formal do CONTRATANTE 

Parágrafo Primeiro - DA ALTERAÇÃO

O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais, bem 
como acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do § 1º do artigo 65, da Lei  
Federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos 
de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que 
não caiba recurso hierárquico;

III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o 
ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse 
mesmo prazo,  fazê-lo  subir  devidamente informado à  autoridade competente,  devendo,  neste 
caso  a  decisão  ser  proferida  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  do 
processo, sob pena de responsabilidade.
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Cláusula Décima Terceira - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do 
artigo 79, inciso II, combinado com o artigo 78 da mesma Lei.

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

Cláusula Décima Quarta- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, 
de forma alguma, em alteração contratual.

II  - É vedado à CONTRATADA subcontratar o bem objeto deste contrato, salvo no tocante as 
adaptações da viaturas.

Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO

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

Cláusula Décima Sexta- DO FORO

Fica  eleito  o  foro  de  Belo  Horizonte/MG  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  na  aplicação  deste 
contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este 
contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Belo Horizonte/MG, _____ de _________ de 2015.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHA
(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA
(Nome completo, CPF e RG)
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 MODELO DA PROPOSTA A SER APRESENTADA ATUALIZADA AO PREÇO FINAL

PLANEJAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS: 348/ 2015

DADOS A CONSTAR 
NA PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social

CNPJ
Inscrição Estadual
Endereço
Telefone/Fax
E-mail
Nome do Representante 
Legal
Identidade do Rep. 
Legal
CPF do Rep. Legal

LOTE ÚNICO

Item Descrição
MARCA

MODELO
Quant.

VALOR 
MENSAL 

UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL 
PARA 60 

MESES    R$

1 Viatura SEDAN/HATCH Descaracterizada. 144

2  Viaturas Station Wagon (com cela). 1661

3 Viaturas tipo caminhonete  4X2 adaptada com cela. 495

4 Viaturas tipo caminhonete  4X4 sem cela. 50

Radio comunicador

GPS Localizador

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA  PARA 60 
MESES

 R$  ____________(_______)

Prazo de Validade da 
Proposta

 60 DIAS

Declaro  que  nos  preços  propostos  encontram-se  incluídos  todos  os  tributos, 
encargos  sociais,  frete  até  o  destino  e  quaisquer  outros  ônus  que porventura 
possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de 
acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Dados Bancários:     Banco:    Agência:
Conta:
Local e data.

________________________________________

Assinatura do Representante da Proponente
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO V.1 

NI DAL 23.09.120/A        LOCAÇÃO- VIATURA SEDAN/HATCH DESCARACTERIZADA 

Vtr , SEDAN/HATCH, mínimo 85cv, descaracterizada, 
sem cela , GPS/AVL Rastreador, com predisposição 
para instalação de rádio transceptor móvel digital. 

Cod/SIAD: 1392441

Aprovada em:
28/03/06

4ª Revisão
26/05/15

1 OBJETIVO
Esta norma fixa as características e especificações básicas da viatura, modelo SEDAN/HATCH, 
descaracterizada, sem cela, GPS/AVL Rastreador, com predisposição para instalação de rádio 
transceptor móvel digital nas condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento pela 
Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta  norma  tem  sua  aplicação  no  âmbito  da  PMMG,  para  especificação,  aceitação  e/ou 
recebimento  da  viatura,  modelo  SEDAN/HATCH,  descaracterizada,  sem  cela,  GPS/AVL 
Rastreador, com predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, utilizada pela 
Instituição. 

3 RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL.

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
4.1 NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – 
procedimentos.

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade;
5.2 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426.

6 SIGLAS E ABREVIATURAS
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
DAL Diretoria de Apoio Logístico
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia
NBR Norma Brasileira Registrada 
PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

7 CONDIÇÕES GERAIS
7.1 Veículo, modelo SEDAN/HATCH, potência mínima de 85cv e 1368cc, mínimo de 04 (quatro) 
portas,  sem  cela,  descaracterizada,  pintura  metálica  e  sólida,  GPS/AVL  Rastreador,  com 
predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital.
7.2 Veículo zero Km.
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8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
8.1 Cor
Veículo em pintura metálica ou sólida, cor original de fábrica, conforme linha de produção, a ser 
definida anteriormente à entrega, a partir das cores disponibilizadas pelo fabricante para o modelo 
do veículo.
8.2 Motor 
8.2.1 Potência mínima de 85cv
8.2.2 Cilindrada mínima 1368cc
8.2.3 Cilindros: 4 (quatro).
8.2.4 Sistema de alimentação: Injeção eletrônica.
8.2.5 Sistema de ignição: eletrônica.
8.2.6 Combustível: FLEX (gasolina e álcool).
8.3 Número de Marchas
8.3.1 Mínimo de 5 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual.
8.4 Tração
8.4.1 Dianteira 
8.5 Sistema de freio
8.5.1 Conforme linha de produção.
8.6 Suspensão
8.6.1 Conforme linha de produção.
8.7 Direção
8.7.1 Hidráulica e/ou elétrica.
8.8 Rodas e Pneus
8.8.1 Rodas conforme linha de produção.
8.8.2 Pneus conforme linha de produção.
8.9 Sistema elétrico
8.9.1 Bateria: mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de produção, com alternador 
compatível.
8.10 Forração interna do veículo
8.10.1 Conforme linha de produção.
8.10.2 O forramento das portas conforme linha de produção.  
8.11 Equipamentos obrigatórios e acessórios
8.11.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 
e legislação vigente.
8.11.2 Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente.
8.11.3 Retrovisores externos com controle interno.
8.11.4 Acendedor de cigarro com fusível compatível para o uso do farol de manejo.
8.11.5 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter. 
8.12.6  Ar condicionado conforme linha de produção.
8.11.7   Air Bag duplo (motorista e passageiro).
8.11.8 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente.
8.11.9 Vidro traseiro com desembaçador 
8.11.10 01 (um) Jogo de tapetes bandeja na cor preta, contendo 4 (quatro) peças. 
8.11.11 Acionamento elétrico dos vidros dianteiros e os demais conforme linha de produção.
8.11.12 Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, conforme anexo.
8.11.13 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido.
8.11.14 GPS/AVL Rastreador,
8.11.15 O veículo deverá ser entregue com 1/4(um quarto) tanque de combustível. 
8.11.16 Película Insulfilm no para-brisa, vidros laterais dianteiros e traseiros e vidro traseiro de 
acordo com legislação vigente do Código de Trânsito Brasileiro, atingindo os limites mínimos de 
transparência permitidos.
8.11.17 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não 
exigido e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos.  Somente poderão ser retirados dos 
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veículos os itens comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta 
norma, devidamente justificado formalmente.

9 GARANTIAS
9.1 Veículo
Garantia  do  veículo  será  de  responsabilidade  da  Contratada,  em  consonância  com  seu 
fornecedor.
9.2 GPS/AVL Rastreador
Garantia  do equipamento  será  de responsabilidade da Contratada,  em consonância  com seu 
fornecedor.

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Assistência técnica do veículo será de responsabilidade da Contratada, em consonância com seu 
fornecedor.

11 LOCAL DE ENTREGA
Os veículos deverão ser entregues de acordo com cronograma em anexo.

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM
Para  fins  de  realização  de  inspeção  e  testes  de  desempenho,  deverão  ser  apresentadas  as 
seguintes amostras:
12.1 Apresentação do protótipo
12.1.1  Antes  de  iniciar  a  produção  dos  veículos  locados  pelo  Estado,  a  empresa  vencedora 
deverá apresentar um protótipo do veículo, com as transformações contidas neste termo.
12.1.2 Os custos com transporte e hospedagem das equipes das Comissões Permanentes de 
Avaliação  e Recebimento de Materiais (CPARM,s):  até o local de vistoria,  será por conta da 
empresa vencedora.
12.1.3  No  momento  da  inspeção,  deverá  também  fazer-se  presente  um  representante  da 
montadora do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós-venda.
12.2  Recebimento
12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade.
12.2.2 Outros  planos  de  amostragem  poderão  ser  previstos  de  acordo  com  a  conveniência 
administrativa,  especialmente  nos  casos  em  que  se  deseja  maior  ou  menor  severidade  na 
inspeção, maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios.

13 INSPEÇÕES
13.1 Tolerâncias e Permissões
13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam 
de forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso 
no policiamento ou atividades da PMMG.
13.1.2 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica.
13.2 Itens de verificação
13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 
defeitos críticos:
13.2.1.1 Existência de rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo.
13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo.
13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, 
trincas ou quebras.
13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada.
13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 
etiquetas no veículo.
13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos.
13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante.
13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.9 Nível  de  água  do  sistema  de  arrefecimento  e  do  limpador  de  para-brisa  fora  do 
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estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 
triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio).
13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 
encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro.
13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 
danificados.
13.2.1.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 
puxadores das portas.
13.2.1.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar).
13.2.1.16 Funcionamento anormal do motor do veículo.
13.2.1.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira.
13.2.1.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas 
nesta norma.
13.2.1.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores.
13.2.1.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas.
13.2.1.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores.
13.2.1.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 
que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para fim a 
que se destina.

14 ENSAIOS
Testes em laboratórios especializados podem ser  realizados caso a comissão de avaliação e 
recebimento de materiais julgue necessário sua realização.

15 ACEITAÇÃO
Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados.
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO V.2
NI DAL 23.05.003/A LOCAÇÃO- VIATURA TIPO PERUA SW , COM CELA

Patrulheira Station Wagon, com cela, GPS/AVL 
Rastreador, predisposição para instalação de rádio 

transceptor móvel digital .
Cod/SIAD: 1392514

Aprovada 
19/08/05

3ª Revisão
26/05/15

1 OBJETIVO
Esta norma fixa as características e as especificações básicas da viatura tipo patrulheira, modelo 
perua (Station Wagon), com cela, GPS/AVL Rastreador, predisposição para instalação de rádio 
transceptor móvel digital nas condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento, pela 
Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta  norma  tem  sua  aplicação  no  âmbito  da  PMMG,  para  especificação,  aceitação  e/ou 
recebimento  da  viatura  tipo  patrulheira,  modelo  perua  (Station  Wagon),  com  cela,  GPS/AVL 
Rastreador  e  predisposição  para  instalação  de  rádio  transceptor  móvel  digital,  utilizada  pela 
Instituição.

3 RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL.

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
4.1 - NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimen-
tos.

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
5.1 NBR 5425 Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade;
5.2 NBR 5427 Guia para utilização da norma NBR 5426.

6 SIGLAS E ABREVIATURAS
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
DAL Diretoria de Apoio Logístico
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia
NBR Norma Brasileira Registrada 
PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
7 CONDIÇÕES GERAIS
7.1 Veículo  tipo perua (Station Wagon), 4 portas, na cor branca, com cela, GPS/AVL Rastreador, 
predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital,  Sinalizador Acústico Visual e 
luzes auxiliares (Estrobo), adesivada com faixas nas cores heráldicas da PMMG com logomarca 
da Instituição, para uso no policiamento ostensivo geral, de trânsito e ambiental .
7.2 Veículo 0 (ZERO) Km.
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8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
8.1  Cor
Veículo pintado na cor branca original de fábrica e de linha de produção.
8.2  Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo.
8.3 Motor 
8.3.1 Potência mínima de 120cv.
8.3.2 Cilindros: 4 (quatro).
8.3.3 Sistema de alimentação: Injeção eletrônica.
8.3.4 Sistema de ignição: eletrônica.
8.3.5 Cilindrada mínima de 1.698 cc.
8.3.6 Transversal ou conforme linha de produção.
8.3.7 Combustível: FLEX (gasolina e álcool).
8.4 Número de Marchas
8.4.1 Mínimo de 5 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual.
8.5 Tração
8.5.1 Conforme linha de produção.
8.6 Sistema de freio
8.6.1 Conforme linha de produção.
8.7 Suspensão
8.7.1 Dianteira conforme linha de produção.
8.7.2 Traseira conforme linha de produção.
8.8 Direção
8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica.
8.9 Altura do solo
8.9.1 Mínimo 170 mm.
8.10 Rodas e Pneus
8.10.1 Rodas conforme linha de produção, com no mínimo aro 15.
8.10.2 Pneus de uso misto no mínimo aro 15.
8.11 Sistema elétrico
8.11.1 Bateria: mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de produção, com alternador 

compatível.
8.12 Compartimento de cela
8.12.1 Cela adaptada no compartimento traseiro de bagagem, dotada de iluminação natural, man-
tendo os vidros laterais e traseiro originais e instalando proteção interna em chapa perfurada em 
aço de no mínimo 1,2 mm de espessura.
8.12.2 Divisória do piso ao teto confeccionada em chapa de aço lisa na parte inferior e perfurada 
na superior, estruturada por tubos quadrados com 20 mm de lado e no mínimo 1,2 mm de espes-
sura, resistente a água e impactos (separação do banco traseiro com o bagageiro).
8.12.3 Revestimento do assoalho da cela em fibra de vidro, se estendendo pelas suas laterais de 
forma permitir  uma melhor  lavagem/limpeza do compartimento,  com escoamento  dos líquidos 
para fora do veículo, através dos dois drenos, instalados nas extremidades traseiras da cela.
8.12.4 Balaustre (porta algemas) fixado na divisória da parte central, entre o compartimento e o 
banco traseiro da viatura.
8.12.5 Porta de aço acoplada ao revestimento interno, estruturada por tubos quadrados com 20 
mm de lado e no mínimo 1,2 mm de espessura, com tranca apropriada para cadeado e com pino 
das dobradiças ponteados com solda, para proteção da quinta porta traseira, com abertura pela 
lateral.
8.12.6 Todo e qualquer acesso que possa existir pelo compartimento de detidos ao sistema de fe-
cho/trinco da porta traseira deve ser devidamente bloqueado e caso existam ferramentas ou aces-
sórios localizados na mala, estes deverão ser reposicionados fora dela. ou (O interior do comparti-
mento traseiro deverá- sofrer as adaptações necessárias a fim de não permitir que seus eventuais 
ocupantes tenham acesso a qualquer um dos equipamentos obrigatórios (ferramentas, estepe, 
etc.) ou outras partes do veículo existentes nesse compartimento, que possam colocar em risco a 
integridade física dos policiais ou ainda de qualquer cidadão).
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8.12.7 O compartimento deverá se dotado com tampa para saída em casos de emergência, volta-
da para parte posterior do banco traseiro, a porta emergencial deverá ser fixada com porcas tipo 
borboleta com facilidade de acesso ao se rebater o encosto do banco traseiro,  tendo como di-
mensões 505 mm de largura x 420 mm de altura
8.13 Forração interna do veículo
8.13.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 
laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo.
8.13.2 Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta.
8.13.3 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno 
do veículo.
8.14 Equipamentos obrigatórios e acessórios
8.14.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 
e legislação vigente. 
8.14.2 Cintos de segurança  conforme linha de produção e legislação vigente.
8.14.3 Retrovisores externos com controle interno.
8.14.4 Acendedor de cigarro com fusível compatível para o uso do farol de manejo.
8.14.5 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter.
8.14.6 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente.
8.14.7 01 (um) jogo de tapetes bandeja contendo 4 peças.
8.14.8 Iluminação interna: Lanterna no teto do veículo conforme linha de produção.
8.14.9 Conjunto sinalizador acústico visual e luzes auxiliares,(Estrobo), conforme anexo.
8.14.10 Equipado com faróis de neblina e/ou auxiliar.
8.14.11 Acionamento dos vidros conforme linha de produção. 
8.14.12 Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, conforme anexo.
8.14.13 GPS/AVL Rastreador,
8.14.14 Conexão do polo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido.
8.14.15 Veículo deverá ser entregue com 1/4 (Um quarto) tanque de combustível.
8.14.16 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não 
exigido e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos.  Somente poderão ser retirados dos 
veículos os itens comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta 
norma, devidamente justificado formalmente.

9 GARANTIAS
9.1 Veículo
Garantia  do  veículo  será  de  responsabilidade  da  Contratada,  em  consonância  com  seu 
fornecedor.
9.2 Conjunto sinalizador acústico visual  e luzes auxiliares (Estrobo)
Garantia  do equipamento  será  de responsabilidade da Contratada,  em consonância  com seu 
fornecedor.
9.3 Grafismos
Garantia  do  grafismo  será  de  responsabilidade  da  Contratada,  em  consonância  com  seu 
fornecedor.
9.4 GPS/AVL Rastreador
Garantia  do equipamento será de responsabilidade da Contratada,  em consonância com seu 
fornecedor.

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Assistência técnica do veículo será de responsabilidade da Contratada, em consonância com seu 
fornecedor.

11 LOCAL DE ENTREGA
Os veículos deverão ser entregues de acordo com cronograma em anexo.

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM
Para  fins  de  realização  de  inspeção  e  testes  de  desempenho,  deverão  ser  apresentadas  as 
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seguintes amostras:
12.1 Apresentação do protótipo
12.1.1  Antes  de  iniciar  a  produção  dos  veículos  locados  pelo  Estado,  a  empresa  vencedora 
deverá apresentar um protótipo do veículo, com as transformações contidas neste termo.
12.1.2 Os custos com transporte e hospedagem das equipes das Comissões Permanentes de 
Avaliação  e Recebimento de Materiais  (CPARM,s):  até o local  de vistoria  será por  conta da 
empresa vencedora.
12.1.3  No  momento  da  inspeção,  deverá  também  fazer-se  presente  um  representante  da 
montadora do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós-venda.
12.2  Recebimento
12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade.
12.2.2 Outros  planos  de  amostragem  poderão  ser  previstos  de  acordo  com  a  conveniência 
administrativa,  especialmente  nos  casos  em  que  se  deseja  maior  ou  menor  severidade  na 
inspeção, maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios.

13 INSPEÇÕES
13.1 Tolerâncias e Permissões
13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam 
de forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso 
no policiamento ou atividades da PMMG.
13.1.2 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica.
13.2 Itens de verificação
13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 
defeitos críticos:
13.2.1.1 Existência de rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo.
13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo.
13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, 
trincas ou quebras.
13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada.
13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 
etiquetas no veículo.
13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos.
13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante.
13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.9  Nível  de  água  do  sistema  de  arrefecimento  e  do  limpador  de  para-brisa  fora  do 
estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 
triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio).
13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 
encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro.
13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 
danificados.
13.2.1.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 
puxadores das portas.
13.2.1.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar).
13.2.1.16 Funcionamento anormal do motor do veículo.
13.2.1.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira.
13.2.1.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas 
nesta norma.
13.2.1.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores.
13.2.1.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas.
13.2.1.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores.
13.2.1.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 
que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para fim a 
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que se destina.

14 ENSAIOS
Testes em laboratórios especializados podem ser  realizados caso a comissão de avaliação e 
recebimento de materiais julgue necessário sua realização.

15 ACEITAÇÃO
Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados.
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO V.3

NI DAL 23.15.163/A LOCAÇÃO – VIATURA CAMINHONETE CABINE DUPLA COM CELA

Vtr. Caminhonete cabine dupla,  com cela, 
GPS/AVL Rastreador e predisposição para 

instalação de rádio transceptor móvel digital.
Código SIAD: 1438921

Aprovada 
em:

15/01/15

Revisada em 
26/05/2015

1 OBJETIVO
Esta norma fixa as características e especificações básicas da viatura, caminhonete cabine dupla, 
com cela, GPS/AVL Rastreador, predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital e 
as condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento pela Polícia Militar de Minas 
Gerais - PMMG.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta norma tem sua aplicação no âmbito das Unidades da PMMG, para especificação, aceitação 
e/ou recebimento da viatura, modelo Caminhonete cabine dupla, com cela, GPS/AVL Rastreador e 
predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, utilizada pela Instituição.

3 RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL.

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
4.1  NBR  5426  -  Planos  de  amostragem  e  procedimentos  na  inspeção  por  atributos  – 
procedimentos.

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade.
5.1 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426.

6 SIGLAS E ABREVIATURAS
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
DAL Diretoria de Apoio Logístico
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia
NBR Norma Brasileira Registrada 
PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

7 CONDIÇÕES GERAIS
7.1 Veículo  tipo caminhonete, 4 portas, com cela adaptada no compartimento de carga/ 
carroceria, predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital , GPS/AVL Rastreador, 
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Sinalizador Acústico-Visual e luzes auxiliares (Estrobo),  adesivado com faixas nas cores 
heráldicas da PMMG e logomarca da Instituição, para uso no policiamento ostensivo geral, 
rodoviário, ambiental e especializado. No policiamento especializado (ROTAM, CHOQUE e GATE) 
utilizar-se-á a logomarca da Instituição e grafismo específico.
7.2 Veículo 0 (ZERO) Km, 

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
8.1 Cor
Veículo pintado na cor branca,  original de fábrica.
8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo.
8.3 Motor 
8.3.1 Potência mínima de 135 cv.
8.3.2 Cilindros: 4 (quatro).
8.3.3 Cilindrada: mínima de 2.300 cc.
8.3.4 Sistema de injeção: conforme linha de produção.
8.3.5 Sistema de ignição: conforme linha de produção.
8.3.6 Combustível: FLEX (gasolina e álcool).
8.4 Número de Marchas
8.4.1 Mínimo de 5 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual.
8.5 Tração
8.5.1 Conforme linha de produção.
8.6 Sistema de freio
8.6.1 Conforme linha de produção.
8.7 Suspensão
8.7.1 Conforme linha de produção.
8.8 Direção
8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica.
8.9 Rodas e Pneus
8.9.1 Rodas conforme linha de produção.
8.9.2 Pneus conforme linha de produção.
8.10 Sistema elétrico
8.10.1 Bateria: mínimo de 90 amperes, com a mesma marca da linha de produção e alternador 
compatível. 
8.11 Compartimento para transporte de detidos
8.11.1 Compartimento  para  transporte  de  detidos  adaptado  ao  espaço  destinado  ao 
compartimento de carga. 
8.11.2 Compartimento de carga com capota, confeccionada em plástico reforçado de fibra de vidro 
(PRFV), afixada na caçamba original do veículo, com alinhamento externo na altura da cabine 
original do veículo.
8.11.3 porta traseira em duas folhas (metade inferior com abertura para baixo, aproveitando a 
tampa original do veículo e metade superior com abertura para cima), com sistema de travamento 
da tampa.
8.11.4 Fechadura  (com  03  chaves)  na  parte  superior  e  vidro  vigia  na  tampa  traseira,  com 
aplicação de insulfilm G5.
8.11.5 Compartimento de cela confeccionado em estrutura tubular de aço, com divisória para o 
compartimento de transporte de equipamentos com revestimento em chapa de aço lisa.
8.11.6 O restante do compartimento com revestimento total em chapa de aço lisa perfurada nas 
laterais e teto, com porta traseira independente de abertura, com sistema de travamento duplo 
externo (com duas trancas apropriadas para cadeado e com pino nas dobradiças ponteados com 
solda posicionado no lado esquerdo).
8.11.7 Os revestimentos laterais do compartimento de detidos deverão ser em chapa de aço com 
acabamento e tratamento anticorrosivo, pintada na cor cinza ou preto fosco.
8.11.8 Revestimento  e  proteção  do  assoalho  da  caçamba,  com  PRFV,  com  drenos  para 
escoamento de líquidos e calafetação em todo seu perímetro. As laterais com revestimento interno 
de borracha até a altura da caçamba. Instalação de no mínimo 06(seis) aletas em cada lateral da 
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capota, para aumento da troca térmica no interior da caçamba.
8.11.9 Sistema de ventilação/exaustão através de 02(dois)  ventiladores e  02(dois)  exaustores 
instalados no teto do compartimento com grade de proteção interna e acionamento na cabine do 
motorista, tendo 9,5 w de potência cada ventilador/exaustor e 0,013 m2 de área livre da hélice 
para cada ventilador/exaustor.
8.11.10 Luminária interna e independente com grades metálicas de proteção, no compartimento 
de transporte de detidos, com acionamento na cabine do motorista.
8.11.11  Instalação  de  porta  algemas  confeccionado  em  tubo  de  aço,  fixado  ao  assoalho  da 
caçamba.
8.11.12  O compartimento de detidos deverá ser confeccionado com material de alta resistência 
mecânica e montado com acabamento entre as chapas de aço, policarbonato, fibras e demais 
materiais, de forma a não permitir pontas que possam vir a ferir os detidos.
8.11.13 A característica do compartimento de detidos deverá atender a legislação específica que 
versa sobre o assunto. 
8.11.14  Pintura externa da capota  do compartimento  de acordo com os padrões da indústria 
automotiva na cor do veículo original de fábrica.
8.11.15 Os veículos deverão possuir sistema de trancamento da tampa traseira individualizado por 
meio  de  chave  ou  acionamento  mecânico  de  forma  que  permita  maior  segurança  para  o 
compartimento de presos. Quando não for possível o acionamento mecânico deverá ter sistema 
de  acionamento  por  meio  de  interruptor  instalado  no  painel  da  viatura  sem  comprometer  a 
segurança da cela.
8.12 Forração interna do veículo
8.12.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 
laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo.
8.12.2 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno 
do veículo.
8.12.3 Piso revestido em material não absorvente, resistente e lavável na cor preta em todo o 
assoalho dianteiro e traseiro.
8.13 Equipamentos obrigatórios e acessórios
8.13.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 
e legislação vigente.
8.13.2 Cintos de segurança  conforme linha de produção e legislação vigente.
8.13.3 Acendedor de cigarro ou tomada de 12V com fusível compatível com o uso do farol de 
manejo.
8.13.4 Retrovisores externos com controle interno.
8.13.5 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter.
8.13.6 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente.
8.13.7 Lanterna central com lâmpadas direcionais no teto do veículo, localizado entre os bancos 
dianteiros e traseiros, caso não seja de linha de produção normal.
8.13.8 Conjunto sinalizador acústico visual, e luzes auxiliares (Estrobo), conforme Anexo. 
8.13.9 Equipado com faróis de neblina e/ou auxiliar.
8.13.10 Vidros elétricos no mínimo nos vidros dianteiros.
8.13.11 Suporte para armamento longo central, entre os bancos dianteiros, porém alinhado aos 
respectivos encostos dos bancos dianteiros, sem prejudicar o ajuste em todas as posições.
8.13.12 01 (um) jogo de tapete de borracha com 04 peças, antiderrapante na cor preta.
8.13.13 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido.
8.13.14 Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, conforme anexo.
8.13.15 GPS/AVL Rastreador.
8.13.16 O veículo deverá ser entregue com 1/4 (um quarto) tanque de combustível. 
8.13.17 O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veículo ofertado, mesmo que 
não constante nesta norma, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os 
itens necessários à adaptação, prevista nesta norma.

9 GARANTIAS
9.1 Veículo
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Garantia  do  veículo  será  de  responsabilidade  da  Contratada,  em  consonância  com  seu 
fornecedor.
9.2 Conjunto sinalizador acústico visual e luzes auxiliares (Estrobo)
Garantia  do equipamento  será  de responsabilidade da Contratada,  em consonância  com seu 
fornecedor.
9.3 Grafismos
Garantia  do  grafismo  será  de  responsabilidade  da  Contratada,  em  consonância  com  seu 
fornecedor.
9.4 GPS/AVL Rastreador.
Garantia  do  equipamento  será  de  responsabilidade  da  Contratada  em consonância  com seu 
fornecedor.

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Assistência técnica do veículo será de responsabilidade da Contratada, em consonância com seu 
fornecedor.

11 LOCAL DE ENTREGA
Os veículos deverão ser entregues de acordo com cronograma em anexo.

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM
Para  fins  de  realização  de  inspeção  e  testes  de  desempenho,  deverão  ser  apresentadas  as 
seguintes amostras:
12.1 Apresentação do protótipo
12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos locados pelo Estado, a empresa vencedora deverá 
apresentar um protótipo do veículo, com as transformações contidas neste termo.
12.1.2 Os custos com transporte e hospedagem das equipes das Comissões Permanentes de 
Avaliação  e Recebimento de Materiais  (CPARM,s):  até o local  de vistoria  será por  conta da 
empresa vencedora.
12.1.3  No  momento  da  inspeção,  deverá  também  fazer-se  presente  um  representante  da 
montadora do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós-venda.
12.2 Recebimento
12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade.
12.2.2 Outros  planos  de  amostragem  poderão  ser  previstos  de  acordo  com  a  conveniência 
administrativa,  especialmente  nos  casos  em  que  se  deseja  maior  ou  menor  severidade  na 
inspeção, maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios.

13 INSPEÇÕES
13.1 Tolerâncias e Permissões
13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam 
de forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso 
no policiamento ou atividades da PMMG.
13.1.2 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica.
13.2 Itens de verificação
13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 
defeitos críticos:
13.2.1.1 Existência de rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo.
13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo.
13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, 
trincas ou quebras.
13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada.
13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 
etiquetas no veículo.
13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos.
13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante.
13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante.
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13.2.1.9 Nível  de  água  do  sistema  de  arrefecimento  e  do  limpador  de  para-brisa  fora  do 
estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 
triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio).
13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 
encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro.
13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 
danificados.
13.2.1.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 
puxadores das portas.
13.2.1.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar).
13.2.1.16 Funcionamento anormal do motor do veículo.
13.2.1.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira.
13.2.1.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas 
nesta norma.
13.2.1.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores.
13.2.1.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas.
13.2.1.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores.
13.2.1.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 
que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para fim a 
que se destina.

14 ENSAIOS
Testes em laboratórios especializados podem ser  realizados caso a comissão de avaliação e 
recebimento de materiais julgue necessário sua realização.

15 ACEITAÇÃO
Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados.
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO V.4

NI DAL 23.05.012/A   LOCAÇÃO– VIATURA CAMINHONETE 4x4 

Vtr.  caminhonete cabine dupla, (4X2), (4x4) e (4x4) 
reduzida, GPS/AVL Rastreador e com predisposição para 

instalação de rádio transceptor móvel digital .
 Cod/SIAD: 1392611

Aprovada 
23/03/13

2ª Revisão
26/05/15

1 OBJETIVO
Esta norma fixa as características  e especificações básicas da viatura,  modelo Caminhonete, 
cabine dupla, GPS/AVL Rastreador, com predisposição para instalação de rádio transceptor móvel 
digital e as condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento pela Polícia Militar de 
Minas Gerais - PMMG.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta  norma  tem  sua  aplicação  no  âmbito  da  PMMG,  para  especificação,  aceitação  e/ou 
recebimento  da  viatura  ,  modelo  Caminhonete,  cabine  dupla,  GPS/AVL  Rastreador,  com 
predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, utilizada pela Instituição. 

3 RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL.

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
4.1 NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimen-
tos.

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
5.1 NBR 5425 Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade;
5.2 NBR 5427 Guia para utilização da norma NBR 5426.

6 SIGLAS E ABREVIATURAS
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
DAL Diretoria de Apoio Logístico
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia
NBR Norma Brasileira Registrada 
PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

7 CONDIÇÕES GERAIS
7.1  Veículo  ,  modelo Caminhonete 4X2,  4X4 e 4X4 reduzida,  4 portas,  cabine dupla,  na cor 
branca,  GPS/AVL Rastreador,  com  predisposição  para  instalação  de  rádio  transceptor  móvel 
digital , Sinalizador Acústico-Visual e luzes auxiliares, (Estrobo), adesivado com faixas nas cores 
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heráldicas  da PMMG e logomarca da Instituição e do Estado de Minas Gerais,  para  uso no 
policiamento ostensivo geral, de trânsito e ambiental.
7.2 Veículo zero Km .

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
8.1 Cor
Veículo pintado na cor branca original de fábrica e de linha de produção.
8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo.
8.3 Motor 
8.3.1 Potência mínima de 140cv
8.3.2 Cilindros: 04 (quatro)
8.3.3 Combustível: FLEX (Gasolina e álcool) ou Diesel
8.3.4 Cilindrada mínima de 1968 cc
8.4 Número de Marchas
8.4.1 Mínimo de 5 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual.
8.5 Tração
8.5.1 (4X2), (4x4) e (4x4) reduzida 
8.6 Sistema de freio
8.6.1 Conforme linha de produção.
8.7 Suspensão
8.7.1 Conforme linha de produção.
8.8 Direção
8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica.
8.9 Rodas e Pneus
8.9.1 Rodas conforme linha de produção.
8.9.2 Pneus de uso misto para utilização em terrenos pavimentados ou de terra.
8.10 Sistema elétrico
8.10.1  Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção, com alternador 
compatível.
8.11 Forração interna do veículo
8.11.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 
laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo.
8.11.2 Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta.
8.11.3 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno 
do veículo.
8.12 Equipamentos obrigatórios e acessórios
8.12.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica  em conformidade com o Código de Trânsito Brasilei-
ro e legislação vigente.
8.12.2 Cintos de segurança  conforme linha de produção e legislação vigente.
8.12.3 Acendedor de cigarro com fusível compatível para o uso do farol de manejo.
8.12.4 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter.
8.12.5 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente.
8.12.6 Jogo de tapete de borracha, na cor preta, contendo 04 peças.
8.12.7 Protetor de caçamba.
8.12.8 Engate para reboque com tomada elétrica padrão.
8.12.9 Estribos nos lados direito e esquerdo.
8.12.10 Conjunto sinalizador acústico visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme anexo.
8.12.11 Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital
8.12.12 GPS/AVL Rastreador
8.12.13 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido.
8.12.14 A viatura deverá ser entregue com 1/4 (um quarto) tanque de combustível. 
8.12.15  Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não 
exigido e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos.  Somente poderão ser retirados dos 
veículos os itens comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta 
norma, devidamente justificado formalmente.
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9 GARANTIAS
9.1 Veículo
Garantia do veículo será de responsabilidade da Contratada em consonância com seu fornecedor.
9.2 Conjunto sinalizador acústico visual  e luzes auxiliares, (Estrobo)
Garantia  do  equipamento  será  de  responsabilidade  da  Contratada  em consonância  com seu 
fornecedor.
9.3 Grafismos
Garantia  do  grafismo  será  de  responsabilidade  da  Contratada  em  consonância  com  seu 
fornecedor.
9.4 GPS/AVL Rastreador,
Garantia  do  equipamento  será  de  responsabilidade  da  Contratada  em consonância  com seu 
fornecedor.

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Assistência técnica do veículo será de responsabilidade da Contratada, em consonância com seu 
fornecedor.

11 LOCAL DE ENTREGA
Os veículos deverão ser entregues de acordo com cronograma em anexo.
12 PLANOS DE AMOSTRAGEM
Para  fins  de  realização  de  inspeção  e  testes  de  desempenho,  deverão  ser  apresentadas  as 
seguintes amostras:
12.1 Apresentação do protótipo
12.1.1  Antes de iniciar  a  produção dos veículos  locados pelo Estado,  a empresa vencedora 
deverá apresentar um protótipo do veículo, com as transformações contidas neste termo.
12.1.2  Os custos com transporte e hospedagem das equipes das Comissões Permanentes de 
Avaliação  e Recebimento de Materiais  (CPARM,s):  até o local  de vistoria  será por  conta da 
empresa vencedora.
12.1.3  No  momento  da  inspeção,  deverá  também  fazer-se  presente  um  representante  da 
montadora do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.
12.2  Recebimento
12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade.
12.2.2 Outros  planos  de  amostragem  poderão  ser  previstos  de  acordo  com  a  conveniência 
administrativa,  especialmente  nos  casos  em  que  se  deseja  maior  ou  menor  severidade  na 
inspeção, maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios.

13 INSPEÇÕES
13.1 Tolerâncias e Permissões
13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam 
de forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso 
no policiamento ou atividades da PMMG.
13.1.2 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica.
13.2 Itens de verificação
13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 
defeitos críticos:
13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo.
13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo.
13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, 
trincas ou quebras.
13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada.
13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 
etiquetas no veículo.
13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos.
13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante.
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13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.9 Nível  de  água  do  sistema  de  arrefecimento  e  do  limpador  de  para-brisa  fora  do 
estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante.
13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 
triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio).
13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 
encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro.
13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 
danificados.
13.2.1.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 
puxadores das portas.
13.2.1.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar).
13.2.1.16 Funcionamento anormal do motor do veículo.
13.2.1.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira.
13.2.1.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas 
nesta norma.
13.2.1.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores.
13.2.1.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas.
13.2.1.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores.
13.2.1.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 
que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para fim a 
que se destina.

14 ENSAIOS
Testes em laboratórios especializados podem ser  realizados caso a comissão de avaliação e 
recebimento de materiais julgue necessário sua realização.

15 ACEITAÇÃO
Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados.
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO V.5

 PRÉDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO RÁDIO MÓVEL DIGITAL P25 FASE 2 

VIATURAS DESCARACTERIZADAS

A predisposição para instalação do rádio transceptor móvel digital P25 fase 2, marca Tait, modelo 
TM9400, deverá ser fornecida e executada pela CONTRATADA para todas as viaturas locadas, 
sendo instalado o suporte do rádio, o suporte do microfone, o cabo de alimentação, as antenas de 
VHF  e  do  GPS  do  rádio  mediante  aprovação  prévia  do  Centro  de  Tecnologia  em 
Telecomunicações, CTT conforme às seguintes recomendações:

O vivo do conector da terminação do cabo RG58 (cabo da antena de VHF) da antena para o 
transceptor deverá ser soldado ao pino do conector adequado ao modelo do rádio;

Deverão ser deixados no mínimo, 40 (quarenta) centímetros de cabo RG58 de sobra, próximo ao 
transceptor,  para  que  seja  permitida  futuras  manutenções.  A  sobra  deverá  ser  presa  com 
abraçadeiras plásticas no interior do veículo e não poderá ser enrolada formando um indutor o 
que pode prejudicar o desempenho do transceptor;

Deverão ser deixados no mínimo, 40 (quarenta) centímetros do cabo de alimentação de sobra, 
próximo ao transceptor para que seja permitida futuras manutenções. A sobra deverá ser presa 
com abraçadeiras plásticas no interior do veículo; 

Para cada veículo descaracterizado, deverá ser instalada (uma) antena móvel ¼ de onda, com 
acabamento emborrachado na cor preta para uso em veículos descaracterizados, semelhantes às 
antenas de rádio FM, com ganho mínimo unitário de 0 dB, com base fixável ao teto do veículo 
mediante furação, acompanhada dos conectores e do respectivo cabo coaxial. A CONTRATADA 
deverá verificar com o CTT – Centro de Tecnologia em Telecomunicações da PMMG, o modelo de 
antena que atende perfeitamente as características acima descritas;

O cabo de alimentação CC (Corrente Continua) deverá ser instalado completo (com terminais, 
para conexão nos polos da bateria,  porta-fusível e fusível)  e conector adequado para o rádio 
marca Tait, modelo 9400;

O suporte de fixação do transceptor ao veículo e o suporte do microfone deverão ser instalados 
em  locais  previamente  aprovados  pelo  Centro  de  Tecnologia  em  Telecomunicações  -  CTT, 
acompanhado das presilhas e parafusos de fixação. A CONTRATADA deverá verificar com o CTT 
os locais de instalação do suporte do rádio e do suporte do microfone para cada marca e modelo 
de viatura, pois os espaços internos são diferentes;

Instalar a antena de GPS do rádio com conectores e cabo apropriado com base fixável dentro do 
painel do veículo, para conexão com o rádio marca Tait, modelo TM9400;

A CONTRATADA deverá apresentar ao CTT, para cada modelo de viatura descaracterizada, um 
protótipo de instalação, onde deverão constar as disposições das instalações do rádio, antenas e 
locais de passagem do cabeamento nas viaturas. O CTT aprovará os locais indicados ou indicará 
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a CONTRATADA qual é o melhor local da viatura para executar as instalações;

Havendo qualquer dificuldade técnica para funcionamento do rádio em razão de falhas no serviço 
de predisposição para instalação do rádio digital P25 fase 2, a CONTRATADA deverá sanar os 
problemas no prazo máximo de 48 horas após acionamento formal pela CONTRATANTE;

Para a composição do preço do serviço de predisposição do rádio a CONRATADA deverá ter 
como referência o rádio da marca Tait, modelo TM 9400 uma vez que esse é o rádio digital que a 
PMMG está adquirindo através de Registro de Preço em vigor;

No serviço de predisposição para instalação do rádio digital, P25 fase 2, inclui-se os custos dos 
cabeamentos, antenas, conectores, suportes e demais assessórios necessários para a execução 
desse serviço;

A predisposição prevista para instalação do rádio digital, P25 fase 2, deverá ser realizada pela 
CONTRATADA de modo a atender as características do rádio que será adquirido pela PMMG. 
Atualmente a PMMG possui Registro de Preços em vigor até o dia 26/05/2016 para rádio móvel 
marca Tait,  modelo TM 9400. Ao final  da vigência da ata de Registro de Preços de rádio da 
PMMG as novas viaturas a serem locadas deverão apresentar predisposição para os rádios a 
serem indicados, tempestivamente, pela CONTRATANTE.

PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO RÁDIO MÓVEL DIGITAL, P25 FASE 2

VIATURAS CARACTERIZADAS

1.1  A predisposição para instalação do rádio transceptor móvel digital, P25 fase 2, marca Tait, 
modelo TM9400, deverá ser fornecida e executada pela CONTRATADA para todas as viaturas 
locadas,  sendo  instalado o suporte do rádio, o suporte do microfone, o cabo de alimentação, as 
antenas  de  VHF  e  GPS  do  rádio  mediante  aprovação  prévia  do  Centro  de  Tecnologia  em 
Telecomunicações, CTT conforme às seguintes recomendações:

1.1.1    O vivo do conector da terminação do cabo RG58 (cabo da antena de VHF) da antena para 
o transceptor deverá ser soldado ao pino do conector adequado ao modelo do rádio;

 1.1.2  Deverão  ser  deixados  no  mínimo,  40 (quarenta)  centímetros  de cabo  RG58 de  sobra, 
próximo ao transceptor, para que seja permitida futuras manutenções. A sobra deverá ser presa 
com abraçadeiras plásticas no interior do veículo e não poderá ser enrolada formando um indutor 
o que pode prejudicar o desempenho do transceptor;

1.1.3 Deverão ser deixados no mínimo, 40 (quarenta) centímetros do cabo de alimentação de 
sobra, próximo ao transceptor para que seja permitida futuras manutenções. A sobra deverá ser 
presa com abraçadeiras plásticas no interior do veículo;

1.1.4  Para cada veículo, deverá ser instalada (uma) antena original do rádio ou aprovada pelo 
fabricante mediante comprovação, tipo monopolo vertical, de ¼ (um quarto) de onda, com ganho 
mínimo unitário de 0 dB, com base fixável ao teto do veículo mediante furação, acompanhada dos 
conectores e do respectivo cabo coaxial;

1.1.5    O  cabo  de  alimentação  CC  (Corrente  Continua)  deverá  ser  instalado  completo  (com 
terminais, para conexão nos polos da bateria, porta-fusível e fusível) e conector adequado para o 
rádio marca Tait, modelo TM9400;

1.1.6       O suporte de fixação do transceptor ao veículo e do suporte do microfone deverão ser 
instalados  no  interior  da  viatura,  mediante  aprovação  do  Centro  de  Tecnologia  em 
Telecomunicações - CTT, acompanhado das presilhas e parafusos de fixação;

1.1.7   Instalar a antena de GPS do rádio com conectores e cabo apropriado com base fixável ao 
teto do veículo, para conexão com o transceptor.

1.1.8     A CONTRATADA deverá apresentar ao CTT, para cada modelo de viatura, um protótipo de 
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instalação (amostra), onde deverão constar as disposições das instalações do rádio, antenas e 
locais de passagem do cabeamento nas viaturas. O CTT aprovará os locais indicados ou indicará 
a CONTRATADA qual é o melhor local da viatura para executar as instalações;

1.1.9  Havendo qualquer dificuldade técnica para funcionamento do rádio em razão de falhas no 
serviço de predisposição para instalação do rádio digital, P25 fase 2, a CONTRATADA deverá 
sanar  os  problemas  no  prazo  máximo  de  48  horas  após  acionamento  formal  pela 
CONTRATANTE;

1.1.10  Para a composição do preço do serviço de predisposição do rádio a CONRATADA deverá 
ter como referência o rádio da marca Tait, modelo TM 9400 uma vez que esse é o rádio digital que 
a PMMG está adquirindo através de Registro de Preço em vigor;

1.1.11    No serviço de predisposição para instalação do rádio digital,  P25 fase 2,  inclui-se os 
custos dos  cabeamentos, antenas, conectores, suportes e demais assessórios necessários para 
a execução desse serviço;

1.1.12    A predisposição prevista para instalação do rádio digital, P25 fase 2, deverá ser realiza-
da pela CONTRATADA de modo a atender as características do rádio que será adquirido pela 
PMMG. Atualmente a PMMG possui Registro de Preços em vigor até o dia 26/05/2016 para rádio 
móvel marca Tait, modelo TM 9400. Ao final da vigência da ata de Registro de Preços de rádio da 
PMMG as novas viaturas a serem locadas deverão apresentar predisposição para os rádios a se-
rem indicados, tempestivamente, pela CONTRATANTE.
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO V.6

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL PARA VEÍCULOS-
LOCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO SINALIZADOR 
ACÚSTICO-VISUAL PARA VEÍCULOS COM 

LUZES AUXILIARES (ESTROBO)

Elaboração:
10jun15

1 CONDIÇÕES GERAIS
Sinalizadores de emergência, com sistema acústico-visual, em barra de sinalização com luzes 
auxiliares ( estrobo)

2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
2.1 Sinalizador luminoso
Equipamento montado sobre uma base de material anticorrosivo e ou perfil de alumínio de alta 
resistência mecânica, com sua parte superior em único módulo ou em segmentos modulares em 
policarbonato  vermelho  ou  translúcido  /  cristal  sobre  uma  base  reforçada  injetada  em  ABS, 
resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Sua fixação no teto da viatura é feita 
através de suportes ajustáveis.
O sistema de luzes e flashes luminosos deverá ter uma das configurações abaixo:
2.1.1 Composto por conjunto de, no mínimo, 180 LED’s próprio para iluminação (categoria alto 
brilho), na cor rubi (vermelho) distribuídos equitativamente por toda extensão da barra, de forma a 
permitir visualização em um ângulo de 360º, sem que haja pontos cegos de luminosidade. Cada 
LED deverá obedecer a especificações a seguir: 
Intensidade luminosa: Não inferior a 5.000 mcd;
Diâmetro: Não inferior a 3mm;
Ângulo de emissão de Luz: Não inferior a 70;
Corrente Nominal: Não inferior a 70mA@25.
2.1.2 Composto por módulos com no mínimo 4 Leds próprios para iluminação, com potência não 
inferior de 1 W cada Led, na cor RUBI, com garantia de 5 anos. Dotado de lente colimadora em 
plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos 
centrais e difusora nos módulos laterais. Alimentados nominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 
14 módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total  
visualização,  sem que  haja  pontos  cegos  de  luminosidade,  desde  que  o  “design”  do  veículo 
permita. Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir descrita:
2.1.2.1 Cor predominante: Vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm.
2.1.2.2 Intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 40 Lumens;
2.1.2.3 Categoria: AlInGaP; 
2.2 Sinalizador acústico
2.2.1 Sistema eletrônico com potência mínima de saída de 100W  RMS e consumo máximo de 10 
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Ah de todo o sistema, que gere no mínimo três tipos de tons distintos.
2.2.2 Deverá possuir sistema de megafone com amplificador, com no mínimo 30 W  RMS de saída 
e acoplamento ao predisposição para instalação de rádio transceptor  a fim de transmitir os sinais 
do rádio pelo megafone do sinalizador, permitindo que o policial acompanhe as comunicações 
quando desembarcado.
2.3 Diversos
2.3.1 O conjunto sinalizador visual  e sirene deverá ser controlado por controle central  único, 
permitindo funcionamento independente de ambos os sistemas. O sinalizador visual  é dotado de 
micro  processador  ou  micro  controlador,  que  permita  a  geração  de  lampejos  luminosos  de 
altíssima frequência com ciclos não inferior a 450 FPM, o circuito eletrônico deverá gerenciar a 
corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator).  O PWM deverá 
garantir também a intensidade luminosa dos LED’s, mesmo que a viatura esteja desligada ou em 
baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LED’s, consumo máximo da 
barra nas funções LED’s, não deverá ultrapassar a 5A. 
2.3.2 O módulo  de controle  deverá possuir  capacidade de geração de efeitos luminosos que 
caracterizem o veículo parado, em deslocamento, situação de emergência e até mais 5 outros 
padrões de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidos / utilizados no 
futuro, sem custos adicionais. Deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de 
se utilizar LED e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais).
2.3.3 O módulo de controle do sinalizador acústico visual deverá ser instalado no painel central do 
veículo (local destinado ao rádio AM / FM) ou no console de teto, a fim de  facilitar o acesso aos 
ocupantes dos bancos dianteiros.
2.3.4  O  sistema  deverá  possuir  proteções  contra  inversão  de  polaridade,  altas  variações  de 
tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não 
propícios.
2.3.5 Deverá possuir dispositivo que desligue o sinalizador quando a bateria atingir 60 % de sua 
carga elétrica.

3 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR:( LUZES ESTROBO)

Conjunto Sinalização Visual complementar composto por:
ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS (QUASAR STROBE OU EXTREME). Kit Estrobo para 
faróis  dianteiros  e  lanternas  traseiras  composto  por   mini  sinalizadores  com  3  Leds  de  alta 
potência na cor cristal, selados em formato circular, sincronizados face a face, na cor Branca com 
temperatura de cor de 6500ºK típico, capacidade luminosa de  no mínimo 350 Lumens para cada 
mini-sinalizador,  tensão  de  aplicação:  12  a  14,7  Vcc,  com  base  de  silicone  para  garantir  a 
estanqueidade dos faróis e lanternas onde serão instaladas as mesmas. No caso da forma dos 
faróis e lanternas não permitirem a instalação no seu interior, os mesmos sinalizadores poderão 
ser instalados na grade e/ou próximo dos faróis e lanternas, neste caso, sem lente semi-esférica.

4 DIVERSOS
4.1.  A Licitante  Vencedora  deverá  apresentar  por  ocasião  da  analise  do  protótipo  (veículo 
completo ou só sinalizador) os seguintes documentos autênticos ou autenticados: a) catálogo e/ou 
prospecto do sinalizador redigido em língua portuguesa; b) declaração emitida pelo fabricante dos 
leds informando que o produto
atende às especificações acima descritas; c) documento de que os led`s deverão possuir garantia 
mínima  de  05  (cinco)  anos  do  fabricante  do  sinalizador;  d)  laudos  emitidos  por  entidades 
competentes que comprovem que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende a norma SAE 
J575 de junho de 2007 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e 
deformação e a norma SAE J595 “revised jan.” 2005, no que se refere aos ensaios de fotometria 
(SAE =  Society  of  Automotive  Engineers);  e)  declaração,  onde conste  o número da presente 
licitação, emitida pelo
fabricante dos equipamentos de sinalização, com firma reconhecida, informando a razão social, 
endereço completo e telefone de no mínimo 01 (um) ponto de assistência técnica no Estado de 
destino; f) registro da pessoa jurídica no CREA do domicilio ou sede da licitante, onde conste o 
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nome do profissional responsável técnico, dentro da validade;  g) comprovação de aptidão para 
desempenho da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, comprovada por meio de (indispensável a apresentação dos dois documentos);
1) atestado de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado; e
2)  Certidão  de  Acervo  Técnico  do  responsável  técnico  pela  execução  dos  serviços  similares 
emitida pelo CREA do domicilio ou sede da licitante,

5. PRESCRIÇÕES PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM TRANSCEPTORES:
 O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que 
interfira na recepção dos transceptores (rádios).
O  sistema deverá  ser  imune  a  RFI  (rádio  freqüência  Interferência),  especialmente  quando  o 
transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados. 

6 CARACTERÍSTICAS E ITENS ADICIONAIS:
O(s)  módulo(s)  de  controle  do  sistema de  sinalização,  deverá(ão)  ser  instalado(s),  no  painel 
central  do veículo (preferencialmente no local  destinado ao rádio AM/FM),  a fim de facilitar  o 
acesso aos ocupantes dos bancos dianteiros. 
Tomada apropriada para ligação de 12 Vcc; 
Farol de busca com 10 m de cabo, plug para ligação à tomada de 12 Vcc.

7 GARANTIA
A garantia do conjunto sinalizador acústico visual será de responsabilidade da contratada, em 
consonância com o fornecedor.

8 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A  assistência  técnica  do  conjunto  sinalizador  acústico  visual  será  de  responsabilidade  da 
contratada, em consonância com o fornecedor.
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO V.7

ESPECIFICAÇÃO DO GPS AVL 

1 OBJETIVO

O objetivo desta especificação é estabelecer os requisitos técnicos mínimos para fornecimento, 
pela CONTRATADA, de equipamentos, peças, acessórios e serviços de instalação, manutenção, 
transmissão e recepção de informações de telemetria,  monitoramento e rastreamento veicular, 
utilizando  tecnologia  AVL  baseada  em  GPRS  e  GSM,  a  serem  integrados  aos  veículos 
automotores (de marcas e modelos diversos) conforme objeto do processo licitatório. Destinam-se 
tais  equipamentos  ao  monitoramento  e  controle  de  frota,  observadas  características  e 
especificações constantes neste documento.

A empresa CONTRATADA ficará encarregada da instalação dos módulos de monitoramento em 
todos os veículos, assim como dos links de acesso à rede da(s) operadora(s) de telefonia móvel, 
sendo que a CONTRATANTE fornecerá os chips de dados necessários. 

O  envio  dos  dados  de  monitoramento  deverá  ocorrer  de  forma  binária,  diretamente  para  o 
Datacenter do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS). Caberá também à CONTRATADA o 
fornecimento do protocolo para decodificação de tais dados e a prestação de todos os serviços 
necessários à integração com o sistema de georreferenciamento denominado GEOSITE. 

A CONTRATADA não poderá receber os dados enviados pelos equipamentos, não se admitindo 
qualquer relação intermediária para a transmissão ou cópia dos dados gerados, salvo em situação 
autorizada pela CONTRATANTE.

2 DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO

2.1 Do módulo embarcado e seus componentes

2.1.1 Localizador Automático de Veículos – AVL (rastreador de veículos), com todos os recursos 
necessários à sua completa operação, instalado nas viaturas (veículos de diferentes marcas e 
modelos),  com garantia,  suporte e assistência técnica, respeitadas as especificações descritas 
neste documento e resguardadas as respectivas garantias de fábrica dos veículos hospedeiros 
(viaturas) destes equipamentos;

2.1.2 Equipamento  compacto de forma a permitir  sua instalação em local  sigiloso e  de difícil 
acesso  no  interior  do  veículo  a  ser  previamente  validado  pelas  equipes  designadas  para 
acompanhamento e supervisão das instalações;

2.1.3 O AVL deve utilizar prioritariamente comunicação GSM/GPRS QuadBand operando em GSM 
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(Bandas 850/900/1800/1900 MHz), portanto em todas as frequências disponíveis para esse tipo 
de comunicação;

2.1.4 Deve possuir uma interface interna para conexão de chip SIMCARD, sem acesso externo 
através  de  gaveta.  Assim  sendo,  o  chip  não  poderá  ser  acessado  pela  parte  externa  do 
equipamento,  que  deverá  possuir  lacre  inviolável  (com  codificação  alfanumérica  única  e 
sequencial) que indique a sua abertura ou tentativa de abertura não autorizada;

2.1.5  O  AVL  deverá  estar  licenciado  para  funcionamento  junto  à  ANATEL,  sendo  de 
responsabilidade  da  CONTRATADA a  obtenção  das  devidas  autorizações  além da  reserva  e 
cadastro frequências,  caso necessário, custeio de taxas e quaisquer outros procedimentos que 
eventualmente se façam necessários junto à citada Agência; 

2.1.6 O AVL deve possuir, no interior do módulo, baterias, antenas GPS e GSM/GPRS, além todos 
os demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do sistema de geolocalização e 
monitoramento.  O  intuito  é  evitar  a  adição  de  componentes  externos  que  sejam  facilmente 
sabotáveis, inutilizando a solução;

2.1.7  A versão  do  equipamento  e  seu  firmware  deverá  ser  a  mais  atual  disponibilizada  pelo 
fabricante e  todos os  materiais  deverão ser  novos e  de boa qualidade,  livres  de defeitos  ou 
imperfeições;

2.1.8 O AVL deverá suportar  temperatura operacional  de -5ºC a +60ºC com o uso da bateria 
interna e possuir grau de proteção IP50 do seu gabinete; 

2.1.9 O AVL deve utilizar o sistema GPS para rastrear as coordenadas geográficas dos veículos, 
com precisão de posicionamento horizontal menor que 10 metros, tempo de partida a frio menor 
que  60 segundos, 42 canais e sensibilidade de pelo menos -130 dBm (parado); 

2.1.10 Envio de posicionamento on-line dos veículos nas seguintes condições e tempos mínimos:

2.1.10.1 Veículo ligado: a cada 10 segundos;

2.1.10.2 Veículo com o motor desligado: a cada 30 minutos;

2.1.11 O AVL deve aceitar comandos remotos, a partir da(s) central(is) de monitoramento, para 
alteração de:

2.1.11.1  Intervalo de transmissão por tempo;

2.1.11.2 Troca de endereçamento de destino dos dados (IP e porta);

2.1.11.3 Troca de APN;

Também deverá aceitar comando de requisitar a posição, enviando a informação sobre a posição 
atual, independentemente do tempo de envio;

2.1.12  O  posicionamento  enviado  deverá  possuir  localização  primária  via  GPS.  Em  caso  de 
ausência de sinal  GPS o sistema deverá,  instantaneamente,  ativar  um sistema secundário de 
localização baseado na tecnologia de triangulação das antenas da rede GSM, possibilitando que 
mesmo em locais sem cobertura GPS seja possível localizar o veículo;

2.1.13 O AVL deve armazenar pelo menos 15 mil informações como posicionamento, eventos e 
mensagens  em  memória  não  volátil,  de  maneira  a  impedir  a  perda  dos  dados  em  caso  de 
deficiência  de  cobertura.  Esses  dados  deverão  ser  enviados,  assim  que  a  comunicação  for 
restabelecida;

2.1.14 O AVL deve consumir no máximo 200 mA em funcionamento normal, isto é, GPS ligado, 
GPRS  conectado  na  rede  e  bateria  sem  carregar;  e  no  máximo  20mA no  modo  stand  by 
(conectado na operadora, com GPS desligado). Valores quando alimentado em 12 Volts;

2.1.15  O  AVL deve  possuir  pelo  menos  1  (uma)  interface  que  possibilite  comunicação  com 
acessório externo para configuração local (RS 232, USB ou Ethernet);

2.1.16 Deverão ser fornecidas as seguintes informações: 
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- Posição, em coordenadas UTM-Sistema SAD-69 - 23s, WGS 84 ou SIRGAS 2000; 

- Velocidade, em km/h, obtida diretamente a partir da leitura do hodômetro do veículo;

- Direção;

- Aceleração e frenagem bruscas;

- Distância percorrida;

- Leitura de RPM;

- Data e Hora;

- Identificador único do equipamento;

- Indicação da fonte de alimentação: bateria externa (veículo) ou interna (GPS);

- Estado do motor: ligado ou desligado;

- Estado de movimentação do veículo: parado ou em movimento;

- Nível da carga da bateria interna, no caso de desconexão com a alimentação externa;

2.1.17  Deve  enviar  alarmes  ou  indicações  de:  limite  de  velocidade  pré-estabelecido, 
estado/comando das saídas digitais, perda da alimentação e/ou perda do sinal de GPS, alterações 
bruscas de aceleração (incluindo frenagens excessivas) e inclinação do veículo acima do limite 
para detecção de tombamentos e capotamentos; 

2.1.18 Deve possuir detector de “JAMMING”.

2.1.19 Possibilidade de alterar remotamente parâmetros operacionais e configurações do AVL;

2.1.20 Deve permitir transmissão de dados por protocolo TCP. 

2.1.21 Deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 6 horas (condição: transmissão a 
cada 5 minutos);

2.1.22 Deve conter sensor eletrônico de movimento conhecido como “acelerômetro” com 3 eixos e 
detecção de tombamentos laterais; 

2.1.23 Deverá possuir pelo menos 3 (três) entradas digitais;

2.1.24 Deve possuir pelo menos 2 (duas) saídas digitais.

2.1.25  Para  fins  de  execução  de  auditoria  em  viaturas,  por  parte  da  CONTRATANTE,  a 
CONTRATADA deverá fornecer:

4.1.32.1 Vinte (20) conjuntos com todas as ferramentas necessárias à instalação, desinstalação e 
verificação de fraudes nos módulos embarcados;

4.1.32.2  Duzentos  (200)  lacres  invioláveis,  idênticos  aos  utilizados  na  instalação  inicial,  com 
codificação alfanumérica única para cada lacre.

2.2 Dos links de transmissão de dados e da integração da solução AVL com o GEOSITE

A CONTRATADA deverá  fornecer  o  protocolo  para  decodificação  dos  dados  transmitidos  e 
recebidos e prestar todo o suporte técnico necessário à equipe da Assessoria Técnica do SIDS - 
ATSIDS - responsável pelo desenvolvimento da integração entre a solução AVL e o sistema de 
monitoramento já existente no datacenter do SIDS, denominado GEOSITE.

Assim  sendo,  a  solução  deverá  ser  entregue  pela  CONTRATADA  devidamente  instalada, 
configurada e integrada junto ao GEOSITE.

Também faz parte do processo de integração da solução a configuração dos links de transmissão 
e recepção dos dados, compostos por APNs privadas contratadas junto às operadoras de telefonia 
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às quais pertencem os chips de dados a serem fornecidos pela CONTRATADA, a fim de garantir o 
sigilo e a segurança das informações trafegadas. Estes links deverão ser de exclusivo acesso da 
CONTRATANTE, não podendo ser acessados pela CONTRATADA ou suas representantes. 

A integração com o GEOSITE, instalação dos links e configuração das APN deverão ocorrer em 
até 30 dias após o envio da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, como forma de 
viabilizar o teste da solução embarcada nas viaturas antes de sua implantação em massa, sem 
prejuízo dos prazos especificados no item relativo à entrega de veículos do Anexo I.

2.3 Dos chips SIMCARD

2.3.1 O fornecimento  dos “chips”  sim card  ficará  a  cargo  da  CONTRATANTE.  Entretanto,  a 
instalação dos “chips” sim card ficará a cargo da CONTRATADA. 

2.3.2 A CONTRATADA também deverá manter controle da instalação destes “chips” repassando 
a CONTRATANTE uma relação que vincule o IMEI e o número de cada “chip”  ao número de 
identificação do módulo AVL, chassi da viatura onde foi instalado e número sequencial do lacre 
inviolável.

3 DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

3.1 A CONTRATADA será responsável por fornecer todos os serviços, equipamentos, acessórios, 
periféricos,  conectores,  cabeamento  e  quaisquer  outros  materiais  que  forem  necessários  à 
instalação física da solução AVL nos veículos viaturas. De igual maneira, a CONTRATADA será 
inteiramente responsável por fornecer e configurar toda a solução de transmissão e recepção dos 
dados, disponibilizando-os à CONTRATANTE, devendo para tanto efetuar:

3.1.1 Montagem, fixação, eventuais configurações e energização do módulo nas viaturas;

3.1.2 Instalação,  configuração  e  customização  de  todos  os  equipamentos  destinados  à 
integração  ao  ambiente  computacional  denominado  Geosite,  de  responsabilidade  da 
CONTRATANTE, destinado ao monitoramento dos veículos, incluindo os links de dados e APNs;

3.1.3 Instalação de software(s)  eventualmente necessários  em equipamentos para o perfeito 
funcionamento da solução;

3.2 A  CONTRATADA  deverá  repassar  à  CONTRATANTE  o  diagrama  da  montagem  e 
instalação dos equipamentos e acessórios de acordo com cada marca/modelo de veículo;

3.3 O equipamento deverá permanecer alimentado pela bateria do veículo enquanto este se 
encontrar desligado. A exemplo do módulo, todo o cabeamento necessário deverá ser instalado 
em local sigiloso e de difícil acesso a ser validado pela equipe responsável pela emissão do termo 
de aceitação.

3.4 A instalação dos equipamentos deve observar as exigências do fabricante dos veículos 
onde  serão  instalados,  conforme  normas  vigentes  aplicáveis,  utilizando  para  tanto  chicotes 
elétricos independentes, quando cabível.

Em  resumo,  os  equipamentos  e  materiais  que  compõem  a  solução  devem  ser  fornecidos 
montados, totalmente conectados, ensaiados, configurados e prontos para operação, incluindo os 
acessórios,  materiais  de  instalação,  hardwares,  softwares  de  programação  e 
supervisão/gerenciamento.

4 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, SUPORTE E TREINAMENTO

4.1 Atendimento, Garantia e Suporte Técnico 

4.1.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela garantia, atendimento, suporte e 
assistência  técnica  de todos os  materiais  e equipamentos que compõem a solução completa 
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AVL/GPS, nos prazos e condições previstos no Anexo I do Termo de Referência;

4.1.2 O  suporte  e  a  assistência  técnica  compreenderão  o  conserto,  substituição  de  peças, 
correções  e  quaisquer  ajustes  necessários,  isentando  a  CONTRATANTE  de  quaisquer  ônus 
relativos à mão de obra, fretes e taxas durante todo o período contratual;

4.1.3 Caso  haja  substituição  do  equipamento,  esta  informação  deverá  ser  repassada 
imediatamente para a CONTRATANTE mediante canal de comunicações a ser estabelecido junto 
a CONTRATADA.

4.1.4 Embora previsto no item “Dos treinamentos”, é obrigação da CONTRATADA, sempre que 
disponibilizado pelo fabricante da solução, atualizar, gratuitamente durante o período contratual, 
os eventuais firmwares e softwares de todos os equipamentos que compõem a solução. 

4.2 Dos treinamentos

4.2.1 A CONTRATADA deverá ministrar treinamento técnico para um grupo de até 10 pessoas, 
em até 50 dias contados a partir da emissão do Nota de empenho ou autorização de fornecimento. 
O treinamento deverá atender aos seguintes requisitos:

4.2.1.1 Teoria de funcionamento, incluindo a configuração dos links de transmissão e recepção 
dos dados;

4.2.1.2 Processo de integração da solução ao GEOSITE;

4.2.1.3 Instalação e desinstalação (completas) de todos os componentes nos modelos de viaturas 
nos quais os equipamentos serão instalados;

4.2.1.4 Prática de operação, explorando todos os recursos do AVL;

4.2.1.5  Material  didático  individual  e  em  português,  incluindo  os  diagramas  da  montagem  e 
instalação dos módulos AVL e seus acessórios de acordo com cada marca/modelo de veículo;

4.2.1.6 Atualizações de software e firmware;

4.2.2 A CONTRATADA também deverá ministrar treinamento operacional para um grupo de até 
20 pessoas, em até 50 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou autorização 
de  fornecimento.  O  treinamento  deverá  abordar  a  prática  de  operação,  explorando  todos  os 
recursos  do  AVL.  A critério  da  CONTRATANTE,  este  treinamento  poderá  ser  ministrado  em 
conjunto com um profissional da mesma responsável pela integração com o GEOSITE, visto que 
alguns aspectos de operação da solução serão de conhecimento mais aprofundado do citado 
profissional;

4.2.3 Ficará  a  cargo  da  CONTRATANTE  a  definição  dos  municípios  assim  como  a 
disponibilização dos locais  onde ocorrerão os treinamentos.  Entretanto,  todo e qualquer  outro 
recurso necessário à instrução ficará a cargo da CONTRATADA. A CONTRATANTE se reserva 
ainda o direito de requisitar a ocorrência de novos treinamentos caso entenda que a transferência 
de conhecimento não tenha ocorrido de forma satisfatória. 

5 REQUISITOS  E ITENS COMPLEMENTARES

5.1  As  empresas  licitantes  deverão  entregar  à  Comissão  de  Licitação,  juntamente  com  a 
PROPOSTA DE PREÇO:

5.1.1 Catálogos e/ou datasheets do produto ofertado e quaisquer outros documentos originais do 
fabricante  da  solução  que  comprovem  o  atendimento  às  presentes  especificações.  A 
CONTRATANTE  se  reserva  o  direito,  caso  julgue  necessário,  de  requisitar  documentos 
complementares  e/ou  realizar  diligências  para  verificar  o  atendimento  ao  especificado.  A 
apresentação da citada documentação não dispensa, em hipótese alguma, a avaliação da técnica 
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da solução pela CPARM antes do recebimento definitivo.;

5.1.2 Certificado ou declaração, fornecido pelo fabricante ou seu representante legal (devidamente 
comprovado), de que o equipamento cotado atende às exigências deste edital.

5.1.3 Carta do fabricante da solução AVL certificando que a(s) empresa(s) responsável(is) pelo 
fornecimento  e  manutenção da mencionada solução encontram-se devidamente  homologadas 
para tanto. Essa carta será exigida caso o fornecimento e manutenção não sejam realizados pelo 
próprio fabricante;

5.1.4  Carta  na  qual  o  fabricante,  a  licitante  e  suas  eventuais  parceiras  se  comprometem 
integralmente a manter o sigilo de todas as informações afetas à instalação dos equipamentos e 
garantir a transmissão dos dados solicitados neste termo exclusivamente aos locais determinados 
pela PMMG, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente.

5.2 As empresas licitantes deverão citar a marca e o modelo dos equipamentos cotados, não 
sendo admitidas propostas que contenham opções ou alternativas.
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO V.8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO GRAFISMO E DAS PELÍCULAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GRAFISMO E 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS 

PELÍCULAS

Enviada pelo 
CAA-CGAM em 

12/12/14

Revisão 
19Jan15

1 - GRAFISMO PARA VEÍCULOS
1.1 - Viaturas serão adesivadas em suas laterais esquerda e direita e traseira, nas cores azul, 
amarelo e vermelho.
1.2 - Nas portas laterais dianteiras, capô e tampa traseira, será adesivado a logomarca da PMMG 
em  vinil  na  cor  preta  e  parte  em  vermelho.  No  capô  deverão  ter  duas  faixas  na  cor  azul  
acompanhando o friso do carro. Na tampa traseira deverá ser adesivado o 190 em vinil vermelho 
e parte em azul. Os prefixos de registro geral e designativo de Unidade deverá ser adesivado nas 
laterais e traseira em vinil azul. O adesivo 190 em vinil branco e parte em vermelho nas laterais.
1.3 - Na parte inferior das portas laterais deverá ser adesivado em vinil refletivo azul a Inscrição 
POLÍCIA.  As viaturas destinadas à Corregedoria de Polícia Militar  terão no lugar da inscrição 
“POLÍCIA”  a inscrição “CORREGEDORIA”.  As  viaturas destinadas ao policiamento  Rodoviário 
terão a inscrição “RODOVIÁRIA”, bem como uma faixa amarela pintada em sua extensão lateral, 
no teto, no capô dianteiro e na tampa traseira. Nas viaturas destinadas ao policiamento ambiental 
deverá conter uma faixa verde pintada no teto, no capô dianteiro e na tampa traseira. 
1.4 - Será adesivado após a entrega da viatura em vinil azul no capô e laterais D e E na parte 
traseira o serviço a que se destina de acordo como portfólio da PMMG. Na faixa vermelha nas 
laterais sobre ela será adesivado o site da PMMG (www.policiamilitar.mg.gov.br), em adesivo na 
cor branca.
1.5 - Também deverá ser adesivado nas laterais D, E e traseira, a logomarca atual do Governo do 
Estado de Minas Gerais,  o adesivo do 181(disque denúncia),  a do SENASP ou outra, caso a 
viatura seja objeto de convênio. 
1.6  -  No  teto  da  viatura,  após  a  antena  do  rádio,  deverá  ser  adesivada  em  vinil  de  alta  
performance na cor vermelha os prefixos da viatura,.
1.7  -  As  dúvidas  no  posicionamento  da  adesivação  das  viaturas  serão  definidos  quando  da 
apresentação do protótipo.

2 - GRAFISMO PARA MOTOCICLETAS
2.1 Será adesivado, nas laterais e na parte superior do farol, a logomarca da PMMG em vinil na 
cor preta e “DE MINAS GERAIS” em vermelho. Deverão ter três faixas nas cores azul, amarelo e 
vermelho.
2.2 O adesivo 190 em vinil na cor preta, quando necessário será adesivado na cor branca. 
2.3 Os prefixos de registro geral e designativo de Unidade deverá ser adesivado nas laterais em 
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vinil preto. 
2.4 Deverá ser adesivado em vinil azul a Inscrição do tipo de serviço a ser definido pela PMMG, 
exemplo: GEPMOR, ROTAM, etc.
2.5 As viaturas destinadas ao policiamento Rodoviário terão uma faixa amarela pintada/adesivado 
em sua extensão do paralama dianteiro, tanque e rabeta traseira. 
2.6  Nas  viaturas  destinadas  ao  policiamento  ambiental  deverá  conter uma  faixa  verde 
pintada/adesivada em sua extensão do paralama dianteiro, tanque e rabeta traseira.
2.7 Será adesivado nas laterais direita e esquerda, a logomarca atual do Governo do Estado de 
Minas Gerais, o adesivo do 181(disque denúncia), e/ou outra no caso a viatura seja objeto de 
convênio como do SENASP, CONSEP, etc. 
2.8  As dúvidas  no  posicionamento  da  adesivação  das  viaturas  serão  definidas  quando  da 
apresentação do protótipo.

2.9 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS PELÍCULAS REFLETIVAS PARA VIATURAS
2.9.1 - Película Azul Refletiva
Película tipo cast, autoadesivas, refletiva, cor Azul, com coeficiente mínimo de retro refletividade 
de 4 candelas/lux/m2, flexível, com espessura entre 0,16 e 0,20 mm, com acabamento superficial 
opaco, com adesivo transparente, acrílico e base solvente, com garantia de manutenção de até 50 
%  da  cor  e  da  refletividade  por  até  05  anos,  oferecida  pelo  fabricante  após  ser  aplicada 
externamente na posição vertical. Deve resistir a temperaturas não constantes de -40ºC até 82ºC 
e apresentar um nível de adesão em pintura automotiva de no mínimo 4,0 lb/pol.
2.9.2 - Condições Gerais (Películas Refletivas para Frotas)
Película retro refletiva vinílica tipo cast, de alta performance, de alto brilho, com no mínimo de 160 
microns de espessura, que possua adesivo sensível a pressão Tipo Classe 1 e com liner protetor 
do adesivo, tipo Papel Staflat siliconizado e tratado com polietileno de 160 microns.
O adesivo deverá apresentar um desempenho Fotométrico com Coeficiente de Retro Reflexão 
Mínimo (RA) expressos em cd / lx / m2 (candelas/lux/m2), conforme Tabela 1 abaixo:

TABELA 1 – Coeficiente mínimo de retro reflexão

Ângulo  de 
observação

( º )

Ângulo 
Entrada

(º)

(RA) 
cd/lx/m
2

(RA) 
cd/lx/m2

(RA) 
cd/lx/m2

(RA) 
cd/lx/m2

(RA) 
cd/lx/m2

(RA) 
cd/lx/m2

Branca Amarela Azul Verde Vermelho Preta
0,2 - 4 70 50 4 9 14 4

Fonte: CMI.

Os quatro pares de coordenadas de cromacidade determinam a cor aceitável de acordo com o 
CEI 1931. Sistema Colorimétrico Padrão medido como Padrão luminante C.
Os ensaios de retro refletividade abordam as especificações mínimas de ângulo de Observação 
de 0,2 Graus e ângulo de Entrada de – 4 Graus.
2.10 - Características Técnicas das Películas não refletivas
Película não refletiva marca ORACAL 651 Intermediate Cal com a descrição mínima de alto brilho, 
filme  em  PVC,  com  adesivo  Poliacrilato  solvente,  permanente,  para  uso  em  áreas  cujas 
características  especiais  de composição e  propriedade  assegurem a estabilidade  otimizada e 
resistência à degradação UV a médio prazo em aplicações externas. A técnica de impressão das 
cores e brilho não metálicos deve ser compatível com a transferência térmica. A espessura do 
adesivo sem o papel protetor mínima de 2,5 mm. O adesivo deverá ter estabilidade dimensional 
(FINAT TM-14) aderido ao aço, não tendo diminuição no sentido transversal, de comprimento < 
016 e resistência à temperatura que adere a alumínio, -4,4° C a +80° C sem variação. Poder 
adesivo após 24 horas de instalação em aço inoxidável médio de 4,1 lb / in - FINAT TM-1. A 
durabilidade do adesivo ao ar livre com base na exposição de superfície vertical deverá ser de, no 
mínimo, 4 anos. Capacidade mínima de alongamento à ruptura em frente (DIN EN ISO 527) min. 
150% e à ruptura junto (DIN EN ISO 527) min. 130%. Resistência mínima à Tração em frente (DIN 
EN ISO 527) min. 19 Mpa. à Tração junto (DIN EN ISO 527) min. 19 Mpa; à solventes e produtos 
químicos após 72 horas; adere a alumínio em temperatura ambiente; resistente à maioria dos 
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óleos e graxas, solventes alifáticos, ácidos fracos, sais e álcalis. Temperatura mínima de aplicação 
do adesivo deve ser de 7,78 C. O adesivo deverá ter acabamento de superfície de alto brilho, 
matte (preto e branco apenas). São as seguintes cores e códigos dos adesivos, da marca Oracal, 
à serem utilizados: Azul 067, Amarelo 020 e Vermelho 031.
O adesivo preto fosco jateado deverá ser no mínimo da linha ALKO ALLTAK, com as seguintes 
características:
Descrição do Adesivo: 
Acrílico Permanente KT 72/1200 21 g/m2 (+/- 2 g/m2).
Liner: papel couchê com 130 g/m2.
Estabilidade Dimensional: 48 hs a 70ºC.
Ligado ao alumínio (encolhimento) 0,127%.
Temperatura para aplicação: mínima (+ 22º a 28ºC) e para uso final (-20º a +90ºC).
Durabilidade de 7 anos para uso externo. Essa durabilidade pode se estender ou diminuir em 
virtude das técnicas de aplicação, conservação e materiais associados ao vinil na idealização do 
trabalho e condições climáticas.

2.11 - Prescrições diversas
2.11.1 - A garantia das Películas Refletivas e não Refletiva será de 5 (cinco) anos no mínimo, bem 
como o respectivo serviço.
2.11.2 -A assistência técnica deverá ocorrer em todo Estado de Minas Gerais.
2.11.3 -O CONTRATADO deverá fornecer um documento com as características exigidas acima 
bem como o Certificado de Conformidade, juntamente com NF, para todos os lotes de produtos 
utilizados  na  adesivação  das  viaturas.  Este  Certificado  de  Fabricação  será  fornecido  pelo 
CONTRATADO, considerando que ele terá condições de solicitar do distribuidor do adesivo, e 
será a garantia do fabricante que o produto é de qualidade. O fabricante do adesivo deverá ter se 
estabelecido do BRASIL.
2.11.4 -O local de realização dos serviços será na transformadora contratada pela Montadora e 
quando da entrega da viatura a PMMG, os demais serviços de adesivação serão realizados no 
Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar 
de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG.
2.11.5 -Para fins de realização de inspeção visual  dos serviços de adesivação realizado pela 
empresa, esta deverá apresentar o material que irá ser adesivado e em seguida será definido um 
modelo de cada viatura para ser adesivada, para fins de aprovação do protótipo.
2.11.6  -O recebimento  será  feito  na  totalidade,  após  conferidas  individualmente  cada viatura. 
Outros  planos  de  amostragem  poderão  ser  previstos  de  acordo  com  a  conveniência 
administrativa,  especialmente  nos  casos  em  que  se  deseja  maior  ou  menor  severidade  na 
inspeção, maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios.
2.11.7  -Serão  considerados  defeitos  críticos  todas  as  ocorrências  e/ou  irregularidades  que 
possam, de forma direta ou indireta, alterar as características normais da adesivação das viaturas 
no padrão da PMMG.
2.11.8 -A ocorrência de defeito crítico nos serviços implicará na correção ou na adesivação das 
viaturas  novamente.  Assim,  a  existência  de  rugas,  bolhas,  diferenças  de  tonalidades  ou 
incorreções nos grafismos aplicados, implicará em defeito a ser corrigido pela CONTRATADA.
2.11.9 -Testes e ensaios em laboratórios especializados podem ser realizados caso a Comissão 
de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços (CPARM) julgue necessária a sua realização, 
que será solicitado à CONTRATADA. Estes custos de análise em laboratórios serão por conta da 
CONTRATADA.
2.11.10 -As viaturas que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma deverão ser 
rejeitadas.
2.11.11  -Todos  os  adesivos  a  serem  utilizados  neste  serviço  deverão  seguir  e  obedecer 
rigorosamente o protótipo das viaturas.

VEÍCULO TIPO PERUA STATION WAGON
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COMPRIMENTO LARGURA

1 Logomarca da PMMG no capô 56 cm 27 cm

2 Faixa Heráldica no capô 110 cm 5,5 cm

3 Logomarca da PMMG na porta 40 cm 19,5 cm

4 Logomarca da PMMG traseira 27 cm 13 cm

   Altura das faixas laterais

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 11,5 cm

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 6 cm

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 7 cm

     Altura das faixas traseiras

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

COMPRIMENTO LARGURA

1 Site www.policiamilitar.mg.gov.br na lateral 40 cm 3,15 cm

2 Inscrição “POLÍCIA”  na cor azul refletivo nas laterais 140 cm 14,5 cm

3 Prefixo da viatura no teto 27 cm 75 cm

4 Prefixo da viatura nas laterais 30 cm 11,5 cm

5 Inscrição “190” na traseira 15 cm 6 cm

6 Símbolo do telefone 2,3 cm 6 cm

7 Inscrição “190” na lateral 13 cm 5 cm

8 Símbolo do telefone 2 cm 5 cm

9 Logomarca do Governo Estadual na traseira 18 cm 8 cm

10 Logomarca do Governo Estadual na lateral 18 cm 8 cm

11 Adesivo do convênio 18 cm 8 cm

Grafismo para os veículos de serviço na modalidade MEIO AMBIENTE

COMPRIMENTO LARGURA

1 Inscrição “MEIO AMBIENTE” na lateral 27  cm 10  cm

2 Inscrição “MEIO AMBIENTE” no capô 43 cm 4 cm

Utilitário/SUV

COMPRIMENTO LARGURA

1 Logomarca da PMMG no capô 56 cm 27 cm

2 Faixa Heráldica no capô 125 cm 5 cm

3 Logomarca da PMMG na porta 48 cm 23 cm

77

http://www.pmmg.mg.gov.br/


4 Logomarca da PMMG traseira 22 cm 10,5 cm

      Altura das faixas laterais

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 13 cm

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 7 cm

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 9 cm

 Altura da faixa traseira

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

COMPRIMENTO LARGURA

1 Site www.policiamilitar.mg.gov.br na lateral 55 cm 4,3 cm

2 Inscrição “POLÍCIA”  na cor azul refletivo nas laterais 140 cm 14,5 cm

3 Prefixo da viatura no teto 25 cm 75 cm

4 Prefixo da viatura nas laterais 40 cm 5 cm

5 Inscrição “190” na traseira 15 cm 6 cm

6 Símbolo do telefone 2,3 cm 6 cm

7 Inscrição “190” na lateral 13 cm 6 cm

8 Símbolo do telefone 2 cm 6 cm

9 Logomarca do Governo Estadual na traseira 24 cm 9 cm

10 Logomarca do Governo estadual na lateral 11 cm 15,5 cm

11 Adesivo do convênio 18 cm 8 cm

 
Grafismo para os veículos de serviços na modalidade TÁTICO MÓVEL

COMPRIMENTO LARGURA

1 Inscrição “TÁTICO MÓVEL” na lateral 26 cm 11,5 cm

2 Inscrição “TÁTICO MÓVEL” no capô 40 cm 5 cm

3 Inscrição “TÁTICO MÓVEL” na traseira Variável conforme o modelo do 
veículo

Variável conforme o 
modelo do veículo
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO VI.1

DISTRIBUIÇÃO DAS VIATURAS DA PMMG
Viaturas PMMG

Municípios SIPOM
Station 
Wagon Caminhonete 4x2 Caminhonete 4x4 Total

Belo Horizonte 25 262 136 3 426

Contagem 4 70 36 110

Juiz de Fora 4 52 14 3 73

Governador Valadares 5 42 17 3 67

Montes Claros 5 36 16 3 60

Uberaba 4 32 10 4 50

Uberlândia 4 28 14 4 50

Ribeirão das Neves 1 28 14 43

Santa Luzia 1 30 11 42

Ipatinga 4 24 10 3 41

Betim 1 20 16 37

Divinópolis 3 20 9 3 35

Uberlandia 1 28 6 35

Vespasiano 2 24 9 35

Ibirité 1 22 9 32

Teófilo Otoni 3 20 5 3 31

Poços de Caldas 4 16 7 3 30

Pouso Alegre 4 16 7 3 30

Sete Lagoas 2 20 8 30

Barbacena 4 14 6 3 27

Patos de Minas 3 18 3 3 27

Sabará 1 15 6 22

Curvelo 3 12 3 3 21

Ouro Preto 1 15 4 20

Unaí 3 11 3 3 20

Lavras 3 11 2 3 19

Passos 1 13 5 19

Coronel Fabriciano 1 12 5 18

Igarapé 1 14 2 17

Varginha 1 13 3 17

Araguari 1 12 3 16
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Viaturas PMMG

Municípios SIPOM
Station 
Wagon Caminhonete 4x2 Caminhonete 4x4 Total

Itabira 1 12 3 16

Itajubá 1 11 4 16

São João del Rei 1 13 2 16

Araxá 1 11 3 15

Conselheiro Lafaiete 1 12 2 15

Ituiutaba 1 11 3 15

Muriaé 1 11 3 15

Nova Serrana 1 10 4 15

Ubá 1 11 3 15

Caratinga 1 11 2 14

Nova Lima 1 13 0 14

Almenara 1 10 2 13

Itaúna 1 10 2 13

Lagoa Santa 1 5 7 13

Paracatu 1 10 2 13

Patrocínio 1 10 2 13

Alfenas 1 9 2 12

Manhuaçu 1 9 2 12

Pará de Minas 1 9 2 12

Bom Despacho 1 8 2 11

Diamantina 1 8 2 11

Formiga 1 8 2 11

Janaúba 1 8 2 11

João Monlevade 1 8 2 11

Nanuque 1 8 2 11

Pirapora 1 8 2 11

Ponte Nova 1 8 2 11

São Lourenço 1 7 3 11

São Sebastião do Paraíso 1 8 2 11

Três Corações 1 8 2 11

Viçosa 1 8 2 11

Congonhas 1 7 2 10

Esmeraldas 1 7 2 10

Extrema 1 7 2 10

Frutal 1 7 2 10

Guanhães 1 7 2 10

Itaobim 1 8 1 10

Iturama 1 7 2 10

Leopoldina 1 7 2 10

Taiobeiras 1 7 2 10

Capelinha 1 6 2 9

Januária 1 6 2 9

Cataguases 1 7 8
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Municípios SIPOM
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Timóteo 8 8

Araçuaí 5 5

Bocaiúva 5 5

Guaxupé 5 5

Itabirito 5 5

Lagoa da Prata 5 5

Mariana 5 5

Pedro Leopoldo 5 5

São Francisco 5 5

Três Pontas 5 5

Andradas 4 4

Caeté 4 4

João Pinheiro 4 4

Machado 4 4

Monte Carmelo 4 4

Oliveira 4 4

Ouro Branco 4 4

Salinas 4 4

Santa Rita do Sapucaí 4 4

Santos Dumont 4 4

Visconde do Rio Branco 4 4

Além Paraíba 3 3

Arcos 3 3

Barão de Cocais 3 3

Brumadinho 3 3

Buritizeiro 3 3

Cambuí 3 3

Campanha 3 3

Caxambu 3 3

Inhapim 3 3

Itamarandiba 3 3

Jaíba 3 3

Juatuba 3 3

Lambari 3 3

Manhumirim 3 3

Mateus Leme 3 3

Matias Barbosa 3 3

Matozinhos 3 3

Nova Era 3 3

Novo Cruzeiro 3 3

Ouro Fino 3 3

Perdões 3 3

Piumhi 3 3

81



Viaturas PMMG

Municípios SIPOM
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Pompéu 3 3

Porteirinha 3 3

Rio Pardo de Minas 3 3

Santana do Paraíso 3 3

São Domingos do Prata 3 3

São Gotardo 3 3

São Joaquim de Bicas 3 3

Sarzedo 3 3

Várzea da Palma 3 3

Barroso 2 2

Bom Jesus do Galho 2 2

Bonfim 2 2

Borda da Mata 2 2

Brasópolis 2 2

Camanducaia 2 2

Carmo de Minas 2 2

Carmo do Cajuru 2 2

Eloi Mendes 2 2

Funilândia 2 2

Itaguara 2 2

Itau de Minas 2 2

Jaboticatubas 2 2

Lagoa Formosa 2 2

Maria da Fé 2 2

Mario Campos 2 2

Presidente Olegário 2 2

Raposos 2 2

Rio Piracicaba 2 2

Sabinópolis 2 2

São José da Lapa 2 2

Tocantins 2 2

Ubaporanga 2 2

Alfredo Vasconcelos 1 1

Alpercata 1 1

Amparo da Serra 1 1

Antônio Carlos 1 1

Araujos 1 1

Argirita 1 1

Aricanduva 1 1

Baldim 1 1

Bandeira do Sul 1 1

Belo Vale 1 1

Inhaúma 1 1
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Caetanópolis 1 1

Cajuri 1 1

Capim Branco 1 1

Chacara 1 1

Coimbra 1 1

Conceição do Pará 1 1

Confins 1 1

Congonhal 1 1

Cordisburgo 1 1

Coronel Xavier Chaves 1 1

Corrego Fundo 1 1

Cristiano Otoni 1 1

Crucilandia 1 1

Delfim Moreira 1 1

Divinésia 1 1

Dom Viçoso 1 1

Entre Folhas 1 1

Estiva 1 1

Eugenopolis 1 1

Ewbank da Camara 1 1

Fama 1 1

Florestal 1 1

Guimarania 1 1

Igaratinga 1 1

Ijaci 1 1

Imbé de Minas 1 1

Ingai 1 1

Inimutaba 1 1

Itamogi 1 1

Itapeva 1 1

Itatiaiuçu 1 1

Itaverava 1 1

Itumirim 1 1

Jequitiba 1 1

Laranjal 1 1

Leandro Ferreira 1 1

Moeda 1 1

Moema 1 1

Nova Porteirinha 1 1

Nova União 1 1

Oratórios 1 1

Paraopeba 1 1

Patrocínio do Muriae 1 1
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Paula Candido 1 1

Pedras de Maria da Cruz 1 1

Perdigão 1 1

Piedade de Caratinga 1 1

Piedade dos Gerais 1 1

Piranguçu 1 1

Piranguinho 1 1

Planura 1 1

Ponto dos Volantes 1 1

Pouso Alto 1 1

Pratapolis 1 1

Prudente de Morais 1 1

Queluzito 1 1

Reduto 1 1

Ressaquinha 1 1

Ribeirão Vermelho 1 1

Rio Acima 1 1

Rio Doce 1 1

Rio Manso 1 1

Ritapolis 1 1

Rodeiro 1 1

Santa Barbara do Tugurio 1 1

Santa Cruz de Minas 1 1

Santa Rita de Minas 1 1

Santana de Cataguases 1 1

Santana dos Montes 1 1

São Batista do Glória 1 1

São Domingos das Dores 1 1

São Gonçalo do Pará 1 1

São José da Varginha 1 1

São José do Alegre 1 1

São Miguel do Anta 1 1

São Sebastião do Anta 1 1

São Sebastião do Oeste 1 1

São Sebastião do Rio Verde 1 1

São Tomas de Aquino 1 1

Serra dos Aimores 1 1

Serrania 1 1

Soledade de Minas 1 1

Taquaraçu de Minas 1 1

Tiradentes 1 1

Toledo 1 1

Urucania 1 1
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Vargem Alegre 1 1

Wenceslau Braz 1 1

Total geral 144 1661 495 50 2350
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 ANEXO VI.2

LOCAL E PRAZO DE  DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PMMG

86

DISTRIBUIÇÃO DE VIATURAS DA PMMG

UDI/ Totais

1ª – Entrega   em até    90 DIAS

Entrega em Belo Horizonte
1ª RPM 9 241 98

2ª Entrega   em até  90 DIAS

Entrega em Belo Horizonte
2ª RPM 9 186 79
3ª RPM 7 136 37
CPE 9 21 38 3
Total BH 25 343 154 3

Entrega em Juiz de Fora
4ª RPM 9 120 24 3

Entrega em Lavras
6ª RPM 5 56 7 3

Entrega em Barbacena
13ª RPM 7 71 12 3

Entrega em Unaí
16ª RPM 4 25 5 3

Entrega em Pouso Alegre
17ª RPM 7 77 16 3

Entrega em Poços de Caldas
18ª RPM 7 71 16 3
Total 2º Lote 64 763 234 21

3ª Entrega   em até    120  DIAS

Entrega em Belo Horizonte
CPM 3
DINT 4
Total BH 7

Entrega em Uberaba
5ª RPM 7 58 17 4

Entrega em Divinópolis
7ª RPM 8 89 21 3

Entrega em Governador Valadares
8ª RPM 6 52 19 3

Entrega Uberlândia
9ª RPM 7 79 26 4

Entrega em Patos de Minas
10ª RPM 4 40 5 3

Entrega em Montes Claros
11ª RPM 8 82 22 3

Entrega em Ipatinga
12ª RPM 10 128 26 3

Entrega em Curvelo

Vtrs SIPOM Vtrs SW
Vtrs 

Caminhonete 
4x2

Vtrs 
Caminhonete 

4x4



DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO

A empresa .................................................., CNPJ nº ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, 
no  presente  processo  licitatório,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências 
posteriores.

Data e local

_____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................, CNPJ nº ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local

_____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

87


	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	18  DISPOSIÇÕES GERAIS
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA
	DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
	CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

