POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
AJUDÂNCIA GERAL

EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2018 AjG - PMMG.
Processo n.º 1250021 000020/2018 – Aj/G- PMMG
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
NO CASO DE RESERVA DE COTA OU EXCLUSIVIDADE, DEVERÃO SER
REALIZADAS AS ADAPTAÇÕES NO EDITAL, CONFORME APONTADO NOS
ITENS APROPRIADOS, COM A EXPRESSA REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO
COM RESERVA DE COTA PARA ME E EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS ) BANDEIRAS
PERSONALIZADAS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA
ÀS DROGAS (PROERD) PARA ATENDER DEMANDAS DA PMMG,
CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECIBO
A Empresa _________________________________________________________
retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo email

_____________________________________

ou

pelo

_________________________.
______________________ , aos _______ /_______ / 2018.

________________________________________________
Nome / RG / Assinatura

Examinado, aprovado e de acordo:
Danilo Alves da Costa Júnior
Assessor Jurídico – OAB/MG 68.756 – Nº PMMG 118.952-1

Adriana Valeriano de Souza, Ten-Cel PM
Ordenadora de Despesas Aj. Geral

tel/

fax:

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
AJUDÂNCIA GERAL

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser remetido AO PREGOEIRO da
AJUDÂNCIA-GERAL, Prédio Minas, 6º andar, Rodovia Papa João Paulo II, Nr
4143 bairro Serra Verde, Cep. 31.630-900, Belo Horizonte-MG, ou pelo fax (31)
3915-7701 ou pelo E-MAIL: almox-ajg@pmmg.mg.gov.br – para eventuais
comunicações aos interessados, quando necessário. O pregoeiro não se
responsabiliza por comunicações aos interessados que não encaminharem este
recibo ou que prestar informações incorretas no mesmo.
Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações ou
modificações do e-mail, sob pena de se considerado válido o encaminhamento
direcionado ao e-mail declarado.

1. EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2018- AJ/G PMMG
Tipo: MENOR PREÇO
Processo n.º 1250021 000020/2018 Aj/G -PMMG
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 600 ( SEISCENTAS ) BANDEIRAS
PERSONALIZADAS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA
ÀS DROGAS (PROERD). Obrigados a consultarem as especificações (ANEXO I),
para cotação de preços da presente licitação, em caso de divergência entre sistema e
edital, prevalecerá à especificação do edital.
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, representada pela AJUDÂNCIA-GERAL, torna pública a
realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, em
sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, contratação de empresa
especializada para FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANDEIRAS
PERSONALIZADAS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS
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DROGAS (PROERD) do Anexo I deste Edital, nos termos da Lei Federal n° 10.520,
de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do
Decreto Estadual n° 44.786, de 19 de Abril de 2008, Este pregão será amparado pela
Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas Leis Estaduais nº.
13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 2013, pelos
Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de outubro
de 2007, nº 46.665, de 12 de dezembro de 2014, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996,
nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF n.º
3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de julho 2016; aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições
estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante para
todos os efeitos legais conforme especificações e detalhamento constantes no anexo I
deste edital será realizado pela Pregoeira 2º Ten PM Aline Silvia da Fonseca,
tendo como suplente a, 2º Ten PM Sandra Maria Gomes Ribeiro e como equipe
de apoio o 3º Sgt PM Álvaro César Ribeiro 3º Sgt PM Wallysson Cardoso
Fagundes, 2º Sgt PM Silas Tiago Oliveira de Melo designados pelo Cel PM Sub
Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme publicação inserta
no Boletim Interno da Ajudância-Geral, e regido pela Lei n.º 14.167, de 10 de janeiro
de 2002, pelo Decreto n.º 44.786, de 18 de abril de 2008 e, subsidiariamente pela Lei
Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, e demais normas pertinentes e pelas condições
estabelecidas pelo presente edital.
1.1- Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no item
anterior atuará como seu substituto a pregoeira 2º Ten PM Sandra Maria Gomes
Ribeiro, designado conforme publicação no Boletim Interno da Ajudância-Geral.
1.2- As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site
www.compras.mg.gov.br, até o dia 08/10/2018-Quinta-feira, às 09:29:59 horas.
1.3– A abertura das Propostas Comerciais e Sessão do Pregão terá início no dia
08/10/2018-Quinta-feira, às 09:30:00 horas.
1.4– Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário
oficial de Brasília - DF. Dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação
relativa ao certame.
1.5- A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo
do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
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1.6- Não Havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, salvo se houver comunicação em contrário por parte do pregoeiro.
2. OBJETO
2.1
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 600 ( SEISCENTAS ) BANDEIRAS
PERSONALIZADAS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA
ÀS DROGAS (PROERD), obrigados a consultarem as especificações (ANEXO I),
para cotação de preços da presente licitação, em caso de divergência entre sistema e
edital, prevalecerá a especificação do edital.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar da presente licitação, somente as pessoas jurídicas do ramo
pertinente ao objeto desta licitação. Deverá ser apresentada cópia do respectivo
estatuto ou contrato social, no qual seja expresso o objeto social com o ramo e desde
que previamente credenciados perante o sistema Compras.
3.1.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência,
concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não
funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou
contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
3.1.3 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
3.1.4 - A licitante melhor classificada deverá apresentar a Bandeira do Proerd em até
10 (quinze) dias úteis da presente licitação a Major PM Ana Paula, Chefe da Seção
de Prevenção às Drogas e Proteção Escolar (DAOP), conforme especificações do
anexo I do edital na PMMG/Ajudância-Geral, localizada na Rodovia Papa João Paulo
II, 4143 - Edifício Minas, 6º Andar, bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG, CEP:
31.630-900 - Cidade Administrativa, para a devida aprovação, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
3.1.5- É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
3.1.6- Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado
Examinado, aprovado e de acordo:
Danilo Alves da Costa Júnior
Assessor Jurídico – OAB/MG 68.756 – Nº PMMG 118.952-1

Adriana Valeriano de Souza, Ten-Cel PM
Ordenadora de Despesas Aj. Geral

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
AJUDÂNCIA GERAL

na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na Previdência Social
e no Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o
inciso II do caput do art. 3º o disposto nos arts. 6º e 7º nos Capítulos V a X, na Seção
IV do Capítulo XI e no Capítulo XII da Lei Complementar nº 123, de 2006,
ressalvadas as disposições da Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008.
3.1.7- Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007, no que couberem, todas as disposições relativas às
microempresas e empresas de pequeno porte.
4. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
4.1- No caso da participação de empresas reunidas em consórcio deverão 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 às
normas do art. 33 da Lei 8.666/93 e, ainda, as normas do art. 15 do Decreto Estadual
nº 44.786/08.
4.2- Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/1993, por
parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o
somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de
sua respectiva participação.
4.3- As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do
consórcio na fase de licitação e durante a execução do contrato.
4.4- Antes da celebração do contrato deverão ser promovidas a constituição e o
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 4.1.
4.5- Apenas os consórcios compostos exclusivamente por empresas de pequeno porte
e microempresas poderão usufruir dos benefícios legais da Lei Complementar nº
123/06, desde que a soma do faturamento das empresas consorciadas não ultrapasse o
limite previsto no inciso II, artigo 3º da LC n.º 123/06.
4.6- A observância das vedações para não participação é de inteira responsabilidade
do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.
4.7- NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.7.1- Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação;
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4.7.2- Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas
de contratar com a Administração;
4.7.3- Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
4.7.4- Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração;
Pública Federal, Estadual ou Municipal;
4.7.5- Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros
dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios o que nelas exerçam
funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição
da República;
4.7.6- Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal n°
8.666/93;
4.7.7- As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais
de um consórcio ou de forma isolada;
5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
5.1- Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao
Pregoeiro até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação.
5.2- Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio da almox-ajg@pmmg.mg.gov.br, em conjunto com o Recibo de
retirada do Edital devidamente preenchido.
5.2.1- Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone e e-mail).
5.2.2- Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de email àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de retirada do
Edital.
5.3- Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º
dia útil, após a publicação, e por licitante, e até o 2º dia útil, que anteceder a abertura
da licitação, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte)
horas.
5.3.1- O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
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Pregoeiro, a ser protocolizado junto a AJUDÂNCIA-GERAL – Rodovia Papa João
Paulo II, 4143 – Ed. Minas – 6º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG –
CEP 31.630-900 (a/c Sargento César), no horário de 09h00min (nove horas) às
11h30min e de 13h30min às 16h00min (dezesseis horas), em envelopes separados,
lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da
empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote), assim como, de
modo alternativo, protocolizado para o e-mail: almox-ajg@pmmg.mg.gov.br,
observado o prazo previsto no subitem 5.3 deste ato convocatório, fundamentando o
alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias).
5.3.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
5.4- Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do
endereço http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação.
5.5- As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital
tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
5.6- Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
5.7- As denúncias, petições e impugnações anônimas não identificadas ou não
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.
5.8- A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência
do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
5.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1- Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá credenciar-se, pelo
menos, no nível I, nos termos do Decreto 45.902/2012, por meio do site
http://www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo
mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
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6.1.1- Cada fornecedor deverá realizar o credenciamento, no mínimo, de um
representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá
uma senha eletrônica de acesso.
6.2- O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira
responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada,
não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por
terceiros.
6.2.1- O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por
seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor
implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.
6.3- Informações complementares a respeito do credenciamento serão obtidas no site
http://www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores,
via e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de
Atendimento de Segunda a Sexta 08h00minh as 18h00minh.
6.4- O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e
pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576/16 deverá comprovar a
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no momento do seu
credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF.
7. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
7.1- As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site
www.compras.mg.gov.br, na opção “FORNECEDOR”, até o dia 08/10/2018Quinta-feira, às 09:29:59 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.
7.1.1- Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na
documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista deverá
declarar, no campo próprio do Portal de Compras - MG, que atende às demais
exigências da habilitação.
7.2- Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
edital e de seus anexos, podendo substitui-la ou retirá-la até a abertura da sessão.
7.3- O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
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apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
7.4- O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento às
exigências previstas neste edital, sendo consideradas tacitamente conhecidas pelo
proponente.
7.5- As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote, sendo
vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem
apenas um preço.
7.5.1- O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por
lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
7.7- Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais,
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e
exclusivamente da contratada.
7.8- Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional,
em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7.9- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data
marcada para a abertura das mesmas.
8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1 – No horário indicado no preâmbulo deste edital, o pregoeiro iniciará a sessão
pública com a análise das propostas comerciais.
8.1.1- As propostas comerciais serão analisadas, preservado o sigilo do licitante,
quanto ao atendimento das especificações e condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em
desacordo ou contiverem vícios insanáveis.
8.1.2- A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não
poderá implicar quebra do sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações
contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta, do
licitante detentor do menor preço para cada lote.
8.1.3- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
8.2 DOS LANCES
8.2.1- O pregoeiro divulgará por meio do Portal de Compras - MG, o resultado da
análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances exclusivos por
meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de aceitação
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dos mesmos.
8.2.2- Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o
valor e o horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas as
mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do
fornecedor.
8.2.3- Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu
próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será
considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor.
8.2.4- Ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado após a fase de
lances, o “chat” não poderá ser utilizado para oferta de lances, devendo o fornecedor
apresentá-los no campo próprio segundo definido no sistema, sob pena de sua
desconsideração e caracterização de ato que perturba a sessão do procedimento
licitatório.
8.2.5- Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de
fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem
cronológica de recebimento dos lances.
8.2.6- O proponente não poderá desistir de lance ofertado salvo comprovação de
justificativa plausível a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances.
8.2.7- Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta
comercial apresentada para efeito da classificação final.
8.2.8- 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.
8.2.8.1-Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes, com a identificação da data e do horário.
8.2.9- A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, em seguida
transcorrerá período de tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.2.10-Após o encerramento da sessão de lances, a oferta de lances estará vedada, não
podendo ser utilizado o “chat” para tal finalidade, ressalvada a hipótese de
negociação com o primeiro colocado, sendo que tal comportamento poderá ser
considerado perturbação da sessão do procedimento licitatório.
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8.2.11-Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de
sua desconexão.
8.3 DO JULGAMENTO
8.3.1- O critério de julgamento será o de menor preço por lote obtido de acordo com
o Anexo II. A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo
unitário do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item
individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), poderá
ter seus valores adequados das seguintes formas:
8.3.2.1- Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da proposta
inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta vencedora e o
valor global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor global inicial;
8.3.2.2- Readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante,
respeitado como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços
unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;
8.3.3- Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.3.1- Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.4- Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.5- Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o
licitante detentor da melhor oferta e este deverá de imediato apresentar através de
encaminhamento de toda documentação exigida no edital e a proposta atualizada com
os valores obtidos no Pregão, via e-mail: almox-ajg@pmmg.mg.gov.br , no prazo de
30 (trinta) minutos, com posterior encaminhamento dos originais ou cópia
autenticada nos termos do artigo 32, da Lei Federal 8.666, de 21Jun93, no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis, para o seguinte endereço: Rodovia Papa João Paulo
II,4143 - Edifício Minas, 6º Andar, bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG, CEP:
31.630-900 - Cidade Administrativa– Almoxarifado da Ajudância Geral da Polícia
Militar.
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8.3.5.1- Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que
não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente
inexequíveis.
8.3.5.2- Caso o pregoeiro entenda que o preço seja inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.5.3- Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, conforme estabelece
o inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº 44786, de 2008, será admitido:
8.3.5.3.4- Planilha de custos elaborada pelo licitante sujeita a exame pela
Administração;
8.3.5.3.5- Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.5.6- Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação,
para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5.7- Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender
às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital.
8.3.5.8- A participação que não for exclusiva para ME e EPP, o pregoeiro convocará
a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte detentora da melhor proposta dentre
aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou
superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente
vencedor, para que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
8.3.6.1- Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará
a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.6.2- Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte obedecerá ao
procedimento previsto no item 8.3.5.8;
8.3.6.3- Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar proposta
de preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as
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Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte remanescentes que estiverem na
situação de empate prevista no subitem 9.6.6, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
8.3.6.4- Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a Microempresa
ou a Empresa de Pequeno Porte será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o
objeto do certame.
8.3.6.5- Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da
situação de empate ou não ocorra à apresentação de novo lance ou não sejam
atendidas as exigências documentais de habilitação, será declarado vencedor o
licitante originalmente detentor da melhor oferta.
8.3.6.6- O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não
tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte.
8.3.7- O pregoeiro via ‘chat, deverá negociar com o autor da melhor oferta com vistas
à redução do preço, e obtenção de atingir melhores preços;
9. DA HABILITAÇÃO
Será exigida do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital.
9.1 REGULARIDADE JURÍDICA:
9.1.1- Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das
propostas comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste Edital e do
Contrato ou instrumento equivalente.
9.1.1.1- Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável
(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
9.1.2- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
9.1.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais de responsabilidade
limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores;
9.1.4- Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
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9.1.5- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País;
9.1.6- Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
9.1.7- Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou particular,
ou outro documento indicativo dos propósitos de associação entre os proponentes, em
se tratando de consórcio instituído para o fim específico de participar do certame.
9.2

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;
9.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
9.2.3- Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da
sede do licitante e perante a Fazenda Estadual de MG;
9.2.3.1- A prova de regularidade fiscal e a prova de regularidade relativa à seguridade
social perante a Fazenda Nacional serão efetuadas mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos
federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, bem como das
contribuições previdenciárias e de terceiros.
9.2.3.2- Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado
de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos
estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que
poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.
9.2.4- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS.
9.2.5- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos
termos da Lei n° 12.440/2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.2.6- A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas
com efeitos de negativas.
9.3

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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9.3.1- Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da
pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
9.3.2- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV)
ocorrida no período, ou de outro indicador que o venha substituir, comprovando que a
licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores .
9.3.2.1- Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis, devidamente datadas e assinadas pelo responsável da
empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
9.3.3- O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados
em cópia autenticadas das folhas do livro diário onde os mesmos se encontram
transcritos, acompanhados de cópia autenticadas dos termos de abertura e
encerramento dos respectivos livros, ou por publicações em jornais de grande
circulação ou diário oficial, quando se trata de Sociedade Anônima.
9.3.4- As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD,
bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao sistema, nos
termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.594/2015, poderão
apresentar a ECD para os fins previstos do edital.
9.3.5- No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período
da existência da sociedade.
9.3.6- A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio
do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas
as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a __ (__), extraídos das seguintes
fórmulas:
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9.3.7- No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 50%, em qualquer um
dos índices apresentados no item 9.4.1, o mesmo deverá apresentar comprovação do
valor do patrimônio líquido mínimo de 50% sobre o valor do lance vencedor.
9.4.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.4.1- Comprovação de aptidão para executar o serviço compatível com as
características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo I, por
meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitação, compreendendo o requisito abaixo
relacionado:
9.4.1.1- Lote 01ou Lote Único: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica
da Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo
de 50% (cinquenta por cento) das quantidades apresentadas no Anexo I;
9.4.2. O atestado deverá conter:
9.4.2.1- Nome empresarial e dado de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone).
9.4.2.2- Local e data de emissão.
9.4.2.3- Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade
das informações.
9.4.2.4- Período da execução da atividade.
9.4.3- Para atendimento do quantitativo indicado no item 9.4.1.1, é admitido o
somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da
licitação.
9.4.3.1- O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram executadas as
atividades.
9.4.3.2- Para comprovação da veracidade das informações apresentadas pela Licitante
fica reservado à DAOP (Diretoria de Apoio Operacional) o direito de realizar as
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diligências necessárias, nos termos do artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8666/93. Assim,
a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pela Licitante
é de sua responsabilidade, sujeitando-se às sanções previstas nas legislações civil e
penal.
9.5. DECLARAÇÕES:
9.5.1- Declarações quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93 quais
sejam:
9.5.1.1- Declaração, na qual conterá a relação explícita e a declaração formal de sua
disponibilidade, de que atenderá as exigências mínimas relativas segundo
discriminação contida no Anexo I e consideradas essenciais para o cumprimento do
objeto da licitação.
9.5.1.2- Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em
nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
9.6.1- O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG
poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para este
certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento
constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado,
devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
9.6.1.1- Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade vencido,
será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o documento via e-mail, no
prazo máximo informado no item 8.3.5.
9.6.1.2- Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame,
sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com
a validade expirada.
9.6.2- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via e-mail,
no formato PDF, no momento da análise dos documentos de habilitação.
9.6.2.1- 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.
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9.6.2.2- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
9.6.3- Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma
clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.
9.6.4- Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no
nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos,
obrigatoriamente, em nome da matriz.
9.6.5- O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais
cabíveis.
9.6.6- Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para
regularização da documentação fiscal e trabalhista, contado a partir do momento em
que o licitante for declarado o vencedor.
9.6.6.1- A não regularização da documentação, no prazo deste item implicará a
inabilitação do licitante vencedor.
9.6.6.2- Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou a
Empresa de Pequeno Porte regularizar sua documentação fiscal e trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no
“chat” que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e
horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de
pregão do lote em referência.
10.

DA AMOSTRA

10.1- O Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra em até 10 (dez) dias úteis sob pena de não aceitação da
proposta, à Major PM Ana Paula, Chefe da Seção de Prevenção às Drogas e
Proteção Escolar (DAOP), conforme especificações do anexo I do edital e no local e
nas condições previstas no termo de referência.
10.2- Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade,
segundo especificado objetivamente no termo de referência.
10.3- No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
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10.4- Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o pregoeiro
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da amostra, observada a ordem de classificação, e,
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações
constantes no Termo de Referência, no Anexo I.
10.5- A Bandeira colocada à disposição da Administração será tratada como
protótipo, podendo ser manuseada e desmontada pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
10.6- A amostra entregue poderá ser recolhida pelo licitante no prazo de quinze
(15) dias, e não será considerada como um exemplar a ser deduzido do
quantitativo a ser fornecido como descrito no Termo de Referencia, após o qual
poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
11.

DOS RECURSOS

11.1- Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o participante do certame terá até 10
(dez) minutos para manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, em campo próprio, no Portal de Compras, a intenção de
recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão,
para apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes, desde logo
intimados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual
número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
11.1.1-Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento
das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão
realizados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em formulários próprios,
nos termos do art.13, XLI, do Decreto nº 44.786/08.
11.2- A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados,
relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante
documento protocolizado junto ao Almoxarifado da Cidade Administrativa
Presidente Tancredo Neves – Prédio Minas – 6º andar, AJUDÂNCIA GERAL –
Rodovia Papa João Paulo II, 4.143 – Ed. Minas – 6º andar – Bairro Serra Verde –
Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901’, no horário de 08h30min (oito horas e trinta
minutos) às 17h00min (dezessete horas), observados os prazos previstos no item
11.1.
11.3- Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos
no item 11.1.1 do edital, além de que, a falta de manifestação imediata e motivada do
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fornecedor, importará decadência do direito de recurso.
11.3.1- Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá não
conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos processuais,
como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, vedado
exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.
11.4- Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o acolhimento
de recurso importará validação exclusivamente dos atos suscetíveis de
aproveitamento.
11.5- Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
11.5.1- Motivadamente, reconsiderar a decisão;
11.5.2- Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade
competente, conforme art. 8° do Decreto nº 44.786/2008.
11.6- O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
11.7- A decisão do recurso será divulgada por meio de publicação no Portal de
Compras
12.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1- Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará
o licitante vencedor que deverá encaminhar a documentação de habilitação original,
ou cópia autenticada, e a proposta comercial no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
para o seguinte endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4143 – Ed. Minas – 6º andar –
Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901, Sargento César 39157701.
12.2- O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no site
www.compras.mg.gov.br.
12.3- O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando
inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação
do resultado pela autoridade competente.
12.4- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos
atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
13.

DA CONTRATAÇÃO
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13.1- Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, conforme minuta do ANEXO IV, de acordo com o art. 62
da Lei 8.666/93 e com a Lei 10.520/02.
13.1.1- O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente.
13.1.2- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
13.1.2.1- Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, deverão
ser mantidas as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.
13.1.2.2- Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante
deverá assinar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto
no art. 18, §2º do Decreto nº. 44.786/2008.
13.2- O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
dever assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação,
que se dará através de carta postal ou e-mail.
13.3- Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
14.

DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1- A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderão subcontratar, desde que autorizada
pela contratante.
14.2- A SUBCONTRATADA também deverá cumprir todos os requisitos de
habilitação, em especial os requisitos de habilitação técnica.
14.3- Em qualquer hipótese de subcontratação permanecem a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
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15-

DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

15.1- O contratado, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato,
prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital,
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumprida às
obrigações contratuais.
15.2- A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 12 meses após o término da vigência contratual.
15.3- A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
15.3.1- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
15.3.2- Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
15.3.3- Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
15.3.4- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
15.4- A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
15.5- A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta
específica com correção monetária, em favor do contratante;
15.6- No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
15.7- Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
15.8- A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria.
15.9- Serão consideradas extintas a garantia:
15.9.1- Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato;
15.9.2. No prazo de 12 meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.
16.

DO PAGAMENTO
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16.1- O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no
prazo de até 30 dias corridos, contados a partir da data final do período de
adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
16.1.1- Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a
execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da
execução do objeto do período a que o pagamento se referir, se houver.
16.1.2- A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá
realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo
digital da NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”,
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da
NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NFe.
16.1.3- O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
16.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
16.1.5- Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do
efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC.
16.2- A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.
16.3- Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da contratada não
impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese
ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da
empresa e rescisão contratual.
16.3.1- A contratante deverá, em prazo razoável antes do pagamento, comunicar aos
credores quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
16.4- As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no termo
de referência ou no termo contratual, se houver, anexos a este Edital.
16.5- A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária,
e daquelas que vierem a substituí-las: 1251 06 181110 4066 000133903032 0 10 1.
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17.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1- Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que: não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o
termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no
certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal; comportar-se de modo inidôneo;
17.2- Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento
da fase de lances.
17.3- O licitante/adjudicatário que cometer quaisquer das infrações administrativas
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.3.1.1- Multa de até 20 % (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
17.3.1.2- Impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Minas Gerais e
descadastramento no CAGEF, pelo prazo de até cinco anos;
17.4- As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP,
devendo o licitante ser descadastrado junto ao Cadastro de Fornecedores, por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominações legais.
17.5- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
17.6- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
17.7- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
17.8- As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Anexo IV Minuta do Contrato.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1- Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
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18.2- É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
18.3- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
18.4- 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.
18.5– O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
18.6- Caberá a empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
18.7- Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a
presente licitação serão prestadas pelo (a) Pregoeiro (a), no horário de 08h30min às
12h ou de 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto quarta-feira, cujo horário é de
08h30min às 13h, pelos telefones (31) 3916-7232 e 3916-7233 ou pelo e-mail
proerd@pmmg.mg.gov.br
18.8 – Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I – Especificação Técnica e Condições comerciais;
Anexo II –Modelo de Proposta Comercial.
Anexo III –Modelo de Declaração
Anexo IV- Minuta de Contrato
Belo Horizonte, de de 2018.
___________________________________
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS
LOTE ÚNICO
( Bandeira PROERD )
1. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 600 ( SEISCENTAS ) BANDEIRAS
PERSONALIZADAS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA
ÀS DROGAS (PROERD), conforme especificação constante do edital.
1.1

Descrição do material:

Item

Especificação do material

Confecção de Bandeira em tecido tipo Sarja 2 x 1,
peso 226 g/m², composto de 33% algodão e 67%
poliéster, na cor Preta, tamanho 0,80 x 1,50m,
1
arremate nos 4 cantos com ilhós perfurado de 02
cm de diâmetro, silkada com arte gráfica
específica em uma face, 4 x 0 cores.

Fornecimento

Quantidade

Unid

600

1.2 Arte Gráfica da bandeira do Proerd Dimensões 150 cm X 80 cm.
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2. CONDIÇÕES COMERCIAIS
2.1- Todos os serviços deverão ser executados dentro das Normas Brasileiras.
2.2- A entrega deverá ocorrer na Diretoria de Apoio Operacional – DAOp,
localizada na Cidade Administrativa, Edifício Minas, 6º andar, Bairro Serra
Verde.
2.3- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da emissão da
Nota Fiscal.
2.4- Prazo de entrega de todo o material: conforme edital, o material deve ser
entregue até 05 de Novembro de 2018.
2.5– Artes Gráficas e Modelos: Será fornecida pela contratante e estará a disposição
para conhecimento dos licitantes interessados, na Diretoria de Apoio Operacional –
DAOp, localizada na Cidade Administrativa, Edifício Minas, 6º andar, Bairro
Serra Verde, nesta Capital, ou através do email: proerd@pmmg.mg.gov.br ou
telefone: (31) 3916-7232 / 7233 / Maj Ana Paula ou Sgt Tiago.
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ANEXO lI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2018AjG -PMMG PROCESSO: 1250021 000020/2018
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR
NA PROPOSTA
Razão Social
CNPJ
Endereço
Endereço Eletrônico
Telefone
Nome do Representante
Legal
Identidade do
Representante Legal
LOTE ÚNICO

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

CPF do Representante
Legal
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL

R$
ITEM 01 – _______, R$
conforme especificação
Prazo
de
técnica do item ____ do
Garantia
Anexo I do Edital.
Prazo de Entrega 05/11/2018
.
Prazo de
Proposta
Local
Entrega

Validade

da

Não inferior a sessenta (60) dias.

Diretoria de Apoio Operacional – DAOp, localizada na Cidade
de Administrativa, Edifício Minas, 6º andar, Bairro Serra Verde, nesta
Capital
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Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo
I do Edital.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação
e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus
anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.
Assinatura do Representante Legal da Empresa

COMPOSIÇÃO DO VALOR
MATERIAL
FORNECIDO

VALOR
UNITÁRIO
R$

QUANTIDADE

VALOR TOTAL
R$
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Total Geral

Examinado, aprovado e de acordo:
Danilo Alves da Costa Júnior
Assessor Jurídico – OAB/MG 68.756 – Nº PMMG 118.952-1

Adriana Valeriano de Souza, Ten-Cel PM
Ordenadora de Despesas Aj. Geral

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
AJUDÂNCIA GERAL

ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE MENORES
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
na forma da lei.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Belo Horizonte/MG,

de

de 2018

Adriana Valeriano de Souza, Ten-Cel PM
Ordenadora de Despesas Aj. Geral
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º018/2018 AJ-G PMMG

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
.............................
,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM O ESTADO DE MINAS
GERAIS, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS/AJUDÂNCIA GERAL E
A EMPRESA........................................
O Estado de Minas Gerais, através da PMMG/ DAOP, entidade de Direito Público,
representado pelo n.º..............-....., ............ PM .......................................................,
CPF........................., RG n.º............................., Ordenador de Despesas da.................,
conforme delegação contida no art. 10, inciso I alíneas “d” e “e” c/c o art. 52 do
Regulamento de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria da Polícia
Militar (RAFCA/PM) doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
..........................., CNPJ .........................., Inc. Estadual ......................, estabelecida à
........................, n.º ......, Bairro ............., Cidade de .............., Estado de
......................, representada pelo Sr. ......................., C.I. .................., CPF:
..................................., doravante
denominada CONTRATADA, tem entre si
ajustado
o
presente
Contrato
de
Fornecimento
de
............................................................................,
conforme
PREGÃO
ELETRÔNICO nº 018/2018-Ajudância-geral, nos termos pela Lei Federal n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002,
pelo Decreto n.º 44.786, de 18 de abril de 2008 e subsidiariamente Lei Federal N.º
8.666, de 21jun93, com as alterações introduzidas pela Lei Nr 8.883/94, de 08jun94,
Lei Estadual n.º 13.994 de 18set01, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para
aquisição de Bandeiras do Programa Educacional de Resistência às Drogas ( Proerd ),
conforme especificação constante do Anexo I deste edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente contratação está amparada em conformidade com a Lei Federal n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto n.º 44.786, de 18 de abril
de 2008, Decreto 44.431/06 de 29 de dezembro de 2006, suas alterações posteriores
pelo Decreto 44.515, de 14 de maio de 2007 e demais normas pertinentes
estabelecidas no Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
A CONTRATANTE pagará pelos materiais fornecidos, conforme especificado do
edital e da Proposta vencedora, de total responsabilidade da CONTRATADA, com
valor unitário de R$(...................................) e o valor total de R$( ............................),
com base nos preços indicados na Proposta apresentada, inclusos todos os custos e
despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - No preço avençado nesta Cláusula encontram-se
incorporados todos os impostos, encargos, obrigações, taxas e demais despesas que,
direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste Contrato.
Cláusula QUARTA – DA VIGÊNCIA:
O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, em conformidade com as disposições legais, findando no dia ou quando
do encerramento da atividade prevista, descrita na Cláusula Primeira deste
instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) da
Ajudância Geral, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após a realização do evento
contratado, contados a partir da data de recebimento do serviço e aceite pela
Contratante, através do banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em sua
proposta ou na Nota Fiscal, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos
fiscais, se não houver outro prazo estabelecido nos Anexos I a IV, de acordo com o
Art. 1º, do Decreto n.º 40.427 de 21 de junho de 1999, publicado no Jornal Minas
Gerais de 22 de junho de 1999.
§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer serviço, o prazo de
pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
§ 2º - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do Contratante, a
Contratada terá direito à atualização financeira, através de multa de 2% ao mês, mais
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juros de mora de 0,033% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento, calculada
sobre o valor em atraso até o efetivo pagamento.
§ 3º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando
a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
§ 4º – A contratada deverá faturar apenas as despesas realizadas pela Contratante por
meio de nota fiscal e enviar planilha detalhada de custos para pagamento da
Contratante à Contratada.
§ 5º – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% do valor
inicial do contrato, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65, da Lei 8.666/93.
5.2 Havendo atraso por parte do Usuário na efetivação do depósito citado no item
anterior, haverá multa de 2% ao mês, mais juros de mora de 0,033% ao dia, a ser
contabilizado no período correspondente ao atraso.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação
orçamentária, prevista no Plano de Aplicação dos Recursos Orçamentários – PARO:
1251 06 181 110 4066 0001 33903032 0101, neste exercício financeiro.
Cláusula SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
São obrigações e responsabilidades das partes:
DA CONTRATANTE:
1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, depois de encerrada a locação e aceitação
dos serviços faturados;
2 Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais e trabalhistas
da CONTRATADA, antes de efetuar o pagamento devido;
3 Promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a
fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e exigindo medidas corretivas por parte da
CONTRATADA;
4 Observar, para que durante a vigência contratual sejam cumpridas as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no processo Licitatório;
5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
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6 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades, débitos que
porventura venham a ser encontrados no decorrer da execução do objeto
contratual.
DA CONTRATADA:
1) Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente, de modo que os mesmos sejam realizados com esmero e
perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, conforme
especificações constantes no Contrato.
2) Apresentar, quando solicitado, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, cópia de
toda a documentação necessária para a comprovação do cumprimento de exigências
constantes do Edital;
3) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.
4) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato.
5) Manter, durante toda a execução do Contrato a ser celebrado, as condições de
habilitação exigidas no processo licitatório.
6) Não se valer do Contrato a ser celebrado para assumir obrigações perante terceiros,
dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em
função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem
prévia autorização do CONTRATANTE.
7) Comunicar à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência
de acidentes verificada no curso da execução contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitara o CONTRATADO as 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 a
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% (três décimos por cento) por dia ate o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento não realizado;
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b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias;
III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato,
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do
objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que e
destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;
IV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO DECONTRATAR 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, será retido dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela
CONTRATADA a CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias uteis;
VII - as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de oficio 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.
Consideram-se motivos de forca maior ou caso fortuito: atos de inimigo publico,
guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto,
perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável
de qualquer das partes contratantes;
§2º - Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum credito
para pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum
pagamento ate 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 fixara novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
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§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;
IX - 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, aquele licitante que:
a – apresentar documentação falsa;
b – ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
c – não mantiver a proposta;
d – falhar ou fraudar a execução do contrato;
e – comportar-se de modo inidôneo; ou
f – cometer fraude fiscal.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO
MATERIAL
9.1 A fiscalização da execução do contrato e recebimento dos materiais será exercida
por agente da CONTRATANTE ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem
no curso do cumprimento do contrato e exercer em toda a sua plenitude a ação
fiscalizadora de que trata a Lei Federal n.º 8.666/93. A CONTRATANTE deverá ser
informada de quaisquer irregularidades porventura levantadas pelo seu representante
na execução do contrato, sendo a CONTRATADA responsável por quaisquer danos
que possam advir da inexecução ou má execução, total ou parcial, que não tenha sido
informado.
§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda
resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência desses, não
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
§ 2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o
serviço/material recebido, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme
os termos discriminados na proposta da CONTRATADA e pela especificação do
serviço/material.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES
10.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no Art.
65 de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela
autoridade superior.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Das decisões proferidas pela Administração na execução deste contrato, 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 do contrato.
§ 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos
casos previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e
amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma
Lei.
§ ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica
a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos que a que tem direito, até o limite
do valor dos prejuízos comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
13.1 - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da
CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
13.2 - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
serviço/fornecimento do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa
Oficial de Minas Gerais, em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo
único do Art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO
15.1 - Os casos omissos deste contrato serão regidos pela Lei Federal n.º 10.520, de
17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto
n.º 44.786, de 18 de abril de 2008 e subsidiariamente Lei Federal N.º 8.666, de
21jun93, com as alterações introduzidas pela Lei Nr 8.883/94, de 08jun94, Lei
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Estadual n.º 13.994 de 18set01, Decreto 44.431 de 29 de dezembro de 2006, ficando
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.
15.2 - 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, em 03 (três) vias de
igual teor e forma.
Belo Horizonte,

de

de 2018.

Ordenador de Despesas / CONTRATANTE
Representante legal / CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
____________________________
_________________________________
NOME:
NOME:
CPF:
CPF:
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