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NORMAS DA LICITAÇÃO 
 
1 - PREÂMBULO  
 
O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DE SUA POLÍCIA MILITAR, neste ato representado pelo 

Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, realizará licitação na modalidade pregão eletrônico 

nº 50/2.016, em sessão pública através do “site” www.compras.mg.gov.br, para contratação de 

empresas para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, limpeza, reparos e 

revisões programadas com emprego de peças e acessórios genuínas e/ou originais de 1º linha, em 

veículos das linhas, Fiat, Chevrolet, Ford, Mitsubisch, Mercedes Benz, Volksvagem, motocicletas 

Honda, motocicletas Yamaha com fornecimento parcelado e serviço de manutenção e reparos em 

pneumáticos. 

 

O pregão será realizado pelo Pregoeiro, Sub Ten PM Wanildo Eduardo de Souza, tendo como equipe 

de apoio Vivian Alves Meireles Ferreira, ASPM, todos designados pelo Senhor, Comandante do 25º 

Batalhão da Polícia Militar, através de ato publicado no BI 47 de 10 de dezembro de 2.015/25ºBPM.  

 

A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 

14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

pelos Decretos Estaduais 45.902, de 27 de janeiro de 2012; nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 

44.786, de 18 de abril de 2008, nº pela Resolução Conjunta SEPLAG /SEDE/JUCEMG nº 6419, de 

30 de novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007, aplicando-se 

ainda, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 

posteriores.  

 
DATA: 11/10/2.016 – Terca-Feira  

SITE: www.compras.mg.gov.br  

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL:  

INÍCIO: dia 30/11/16 , às 08h00min;  

TÉRMINO: dia 11/10/2.016, às 07h59min.  

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:  

INÍCIO: dia 11/10/2.016, às 08h00min.  

ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO:  

INÍCIO: dia 11/10/2.016, às 08h00min – Terça- feira  

 

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

  

 

 

 



2 – OBJETO  

2.1 - Contratação de empresas para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, 

limpeza, reparos e revisões programadas com emprego de peças e acessórios genuínas e/ou 

originais de 1º linha, em veículos das linhas, Fiat, Chevrolet, Ford, Mitsubisch, Mercedes Benz, 

Volksvagem, motocicletas Honda, motocicletas Yamaha com fornecimento parcelado e serviço de 

manutenção e reparos em pneumáticos, conforme descrições e especificações detalhadas 

constantes dos Anexos I e III deste Edital e condições previstas neste instrumento convocatório.  

2.2 - Além dos veículos pertencentes ao 25º BPM poderão ser atendidos, nas mesmas condições 

estabelecidas neste Edital, veículos oficiais de outras Unidades da POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, em trânsito neste município, que apresentarem defeitos mecânicos, eletroeletrônicos e 

outros especificados, desde que não estejam acobertados por garantia de fábrica, e mediante prévia 

autorização do responsável da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 25º BPM. 

3 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - Os serviços, relacionados no objeto deste Edital, constarão de: 

3.1.1 - mão de obra referente à execução de reparos, limpeza, conservação e recuperação de 

veículos. 

3.1.2 - fornecimento de peças e componentes genuínos e/ou originais de 1º linha. 

3.1.3 - serviço de transporte e/ou reboque realizado por empresa credenciada. 

3.1.3.1 - A PROPONENTE, se localizada sua sede a uma distância superior a 30 km (trinta 

quilômetros) da sede do Quartel do 25º BPM sito à rua Luzia Miranda dos Santos nº 125, bairro São 

Pedro em Sete Lagoas/MG, deverá providenciar o REBOQUE do veículo através de empresa 

credenciada, correndo os ônus por sua conta, ou seja, por conta exclusiva da PROPONENTE 

vencedora, de modo que possibilite a remoção imediata do veículo, a ser manutenido/revisado, da 

sede do Quartel do 25º BPM até a sua sede, e as manutenções realizadas retornar com o mesmo 

também removido em veículo próprio, sob plena responsabilidade da PROPONENTE vencedora. 

3.1.3.2 - Na ocorrência de necessidade de reboque do veículo, fora dos limites da Região de Sete 

Lagoas/MG, a remoção do veículo deverá ser previamente acertado entre a PROPONENTE 

vencedora e o reboquista e comunicado à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM para 

aprovação e autorização do serviço. Caso seja aprovada a remoção do veículo e autorizado o 

serviço pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM, a PROPONENTE vencedora deverá 

providenciar a remoção imediata do veículo defeituoso ou acidentado do local onde se encontra para 

local seguro, sob plena responsabilidade da PROPONENTE vencedora. 

3.1.3.3 - Os veículos transportados e/ou rebocados no horário compreendido entre 18h às 08h 

deverão ser “lacrados”. 

3.1.3.4 - Nos casos de manutenções que forem realizadas a uma distância inferior a 30 km (trinta 

quilômetros) da sede do Quartel do 25º BPM, e, se o veículo puder ser conduzido, independente de 

reboque, tal condução deverá ser feita por um Policial Militar credenciado. 



3.2 - Os serviços relacionados no objeto deste Edital deverão ser executados diretamente pela 

PROPONENTE vencedora, não podendo, em hipótese alguma, serem cedidos ou sublocados a 

terceiros, exceto os serviços de alinhamento, balanceamento, capotaria, funilaria, pintura, plotagem, 

tapeçaria, vidraçaria, ar condicionado, retífica de motor, o que dependerá de análise específica e 

prévia anuência da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM, sem prejuízo da 

responsabilidade da PROPONENTE vencedora pelo ônus e perfeição técnica dos mesmos.  O lote 

07, em que está previsto serviço de reparos em pneus, também não poderá ser terceirizado. 

3.2.1 - A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM reserva-se o direito de pesquisar no 

mercado, os preços dos serviços cedidos ou sublocados a terceiros, conforme previsto no item 

anterior, desobrigando-se pelo pagamento de tais serviços, caso o preço orçado pela 

PROPONENTE vencedora seja superior ao praticado no mercado, salvo se houver a redução do 

valor. A PROPONENTE deve, ainda, possuir disponível para a execução dos serviços, as 

instalações e aparelhamento técnico seguintes: 

3.3.1 - elevadores hidráulicos; 

3.3.2 - análise de sistema de injeção eletrônica; 

3.3.3 - ferramentas adequadas à realização dos reparos dos veículos, com segurança e precisão; 

3.3.4 - máquinas de limpeza de bicos; 

3.3.5 - máquina de ultrassom; 

3.3.6 - solda mig, solda a ponto; 

3.3.7 - boxes para manutenção mecânica; 

3.3.8 - boxes para manutenção elétrica. 

3.3.9 – A PROPONENTE deverá possuir oficina equipada com itens mínimos para execução dos 

serviços, conforme itens 3.3.1 a 3.3.8, a qual deverá estar em condições de atender as demandas 

da CONTRATANTE no prazo de 10 dias corridos, contados da assinatura do contrato. 

3.4 - Os serviços a serem executados pela PROPONENTE vencedora serão solicitados pela 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 25º BPM, de acordo com suas necessidades, por meio de 

emissão de autorização de serviço contido na Minuta do Contrato, Anexo IV deste edital, do qual 

constarão a descrição e a especificação dos serviços pretendidos e a identificação do(s) veículo a 

receber o(s) serviço(s). 

3.5 - A cada serviço, a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 25º BPM solicitará à PROPONENTE 

vencedora um orçamento prévio que deverá ser preparado de forma detalhada, abrangendo a marca, 

modelo, ano de fabricação, prefixo, nº registrado no hodômetro do veículo e nº de placa do veículo, e 

a descrição e discriminação dos serviços a serem executados, devendo ser indicado o número de 

horas-homem a serem utilizadas, com base na tabela de tempo padrão de mão de obra, e 

relacionará ainda, todas as peças e componentes a serem substituídos, especificando o nome da 

peça, quantidade, marca, referência, modelo e seus preços líquidos unitários, bem como os preços 

líquidos unitários com a dedução do desconto contratual oferecido, tudo com base na tabela do 

fabricante. 



3.6 - O número de horas e quantitativo de pessoal a serem utilizados na execução de cada tipo de 

serviço, e, portanto, a ser considerado para efeito de pagamento, será o constante das tabelas de 

tempo padrão de mão de obra elaboradas/fornecidas pelos fabricantes dos veículos, não sendo 

permitido o acréscimo de etapa ou fase de serviços já incluídos na sua descrição final. 

3.7 - Após recebimento do veículo a PROPONENTE vencedora deverá emitir “checklist” com cópia 

para a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 25º BPM. 

3.8 - Os preços propostos no orçamento serão conferidos pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS/ 25º BPM, com base nas tabelas de preço de peças AUDATEX, antes da aprovação do 

orçamento. A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM poderá recusar o orçamento, pedir 

revisão, comprometendo-se a PROPONENTE vencedora executar e fornecer apenas o que for 

aprovado pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM. 

3.9 - A PROPONENTE vencedora obriga-se a disponibilizar à POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS/25º BPM, no ato da assinatura do contrato o acesso a tabela tempária do Sindirepa de 

Minas Gerais e tabela de preço de peças da AUDATEX, o não cumprimento deste item redundará na 

convocação dos licitantes remanescentes.  

3.10 - As peças e componentes substituídos pela PROPONENTE vencedora deverão ser entregues 

à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM, devidamente acondicionadas, no ato do 

recebimento do veículo consertado. 

3.11 - A PROPONENTE vencedora não poderá executar qualquer serviço e/ou substituir peças que 

não constem do orçamento aprovado pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM. 

3.12 - Os orçamentos aprovados pelas partes passarão deverão ser entregues, quando da conclusão 

dos serviços realizados no veículo, à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25ºBPM juntamente 

com a nota fiscal das peças substituídas e serviços realizados. 

3.13 - A PROPONENTE vencedora obriga-se a, no caso de promoções de preços de serviços e de 

peças, estendê-las à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM, desde que em condições mais 

vantajosas do que o preço ofertado para a hora/homem e do desconto ofertado para as peças por 

força deste Edital. 

3.14 - A PROPONENTE vencedora deverá manter os veículos recebidos da POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS/ 25º BPM em instalações seguras, cobertas e abrigadas. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto 

desta licitação, previamente credenciados perante o sistema Compras/MG.  

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

recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, empresas estrangeiras 

que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública Estadual.  

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

instrumento convocatório. 



5 - CREDENCIAMENTO 

5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se pelo “site” 

www.compras.mg.gov.brHYPERLINK "http://www.licitanet.mg.gov.br/" 

www.compras.mg.gov.brwww.compras.mg.gov.brHYPERLINK "http://www.licitanet.mg.gov.br/" 

www.compras.mg.gov.brwww.compras.mg.gov.br (opção “FORNECEDOR”), conforme instruções 

nele contidas, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do pregão 

eletrônico. 

5.1.1 - O credenciamento implica no recebimento da senha eletrônica de acesso ao sistema, enviada 

através de e-mail, pelo Gestor do Credenciamento da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG). 

5.1.2 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: 

(31) 3915-0835 (SEPLAG) e (31) 3027-3822 (PMMG). 

5.2 - 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 SEPLAG, 

coordenadora do sistema eletrônico, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.3 - O credenciamento do 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 no item 12 deste instrumento 

convocatório. 

6 - PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site 

www.compras.mg.gov.brHYPERLINK "http://www.compras.mg.gov.br/" 

www.compras.mg.gov.brwww.compras.mg.gov.brHYPERLINK "http://www.compras.mg.gov.br/" 

www.compras.mg.gov.brwww.compras.mg.gov.br, até o dia 11/10/2.016, às 07h59min, 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 pelo 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. 

http://www.compras.mg.gov.brhyperlink/
http://www.compras.mg.gov.br/


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 a prestação do serviço, objeto 

da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da proponente, inclusive, 

taxas e despesas de transporte relativas à reposição de peças e componente genuínos que 

apresentem defeito no período de garantia mínima exigida. 

6.5.1 - Todos os valores constantes do modelo de proposta padrão (Anexo II) estão apresentados em 

moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula, sendo que, ao se 

obter o valor resultante dos descontos oferecido para hora/homem este critério deverá ser 

observado. 

6.5.2 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme 

dispõe o art. 6º, e item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto estadual nº. 43.080, de 13 de 

dezembro de 2002 (Regulamento ICMS), e suas alterações posteriores. 

6.5.3 - A classificação das propostas, a fase de lances e o julgamento relativo ao maior desconto 

serão realizados a partir dos preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS. 

6.5.4 - O licitante deverá informar os preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS 

ao inserir a sua proposta comercial no sistema eletrônico (no Portal de Compras), sendo que 

desconto oferecido deverá incidir sobre este valor. 

6.5.5 - O disposto nos subitens 6.5.3 e 6.5.4 não se aplica aos contribuintes mineiros enquadrados 

como pequena empresa optantes pelo regime do Simples Nacional e para contratação de serviços. 

6.5.6 - As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar em suas 

propostas apenas os preços com ICMS. 

6.5.7 - As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas 

conforme o disposto nos itens 6.5.3 a 6.5.5. 

6.5.8 - As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão anexar em suas 

propostas comerciais a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção pelo Simples Nacional, 

podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime através do site: 

<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/>. 

6.5.9 - O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os documentos de 

habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os descontos e os valores finais 

ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço normal de 

mercado dos produtos ou serviços, o preço resultante da dedução do ICMS. 

6.6 - A proposta deverá atender à totalidade da quantidade exigida em cada lote, não sendo aceitas 

aquelas que contemplem apenas parte do objeto. 

6.7 - Até o horário previsto para o término do envio das propostas, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente enviada. 

6.8 - O prazo para entrega do objeto desta licitação será de no máximo 01  (um) dia útil após o 

cumprimento dos tempos constantes na Tabela tempária Oficial da linha do fabricante, os quais terão 

início a partir da autorização do serviço através do recebimento da Nota de Empenho pela 

CONTRATADA. 



6.9 - As propostas deverão conter o percentual de desconto oferecido sobre o preço médio da hora-

homem e sobre a tabela de preços das peças e componentes genuínos fornecida pelos fabricantes 

de cada marca de veículo, uma vez que o critério de julgamento do presente será o de maior 

desconto global para cada lote. 

6.9.1 - As propostas deverão conter apenas dois algarismos (p.ex.: 15%), não poderão impor 

condições ou conter opções. 

7 - SESSÃO DO PREGÃO 

7.1 - Após a abertura das propostas, no horário previsto neste Edital, o Pregoeiro iniciará a sessão 

pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

 DOS LANCES 

7.2.1 - Após a análise das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico e 

convidará os PROPONENTES a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o 

horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos. 

7.2.2 - Os lances deverão ser ofertados pelo DESCONTO global do lote, conforme Anexo II deste 

Edital. 

7.2.3 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as 

mensagens trocadas no Chat do sistema, inclusive valor e horário do maior desconto registrado 

apresentado pelos PROPONENTES, vedada a identificação do fornecedor. 

7.2.4 - Só serão aceitos os lances cujos valores dos descontos forem superiores ao último lance que 

tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

7.2.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (percentual), prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.2.6 - Caso o PROPONENTE não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica 

apresentada para efeito da classificação final. 

7.2.7 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos PROPONENTES para a recepção dos lances. 

O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

7.2.8 - 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 de Minas Gerais. 

7.2.9 - A critério da Administração, o encerramento da sessão pública será efetuado pelo Pregoeiro, 

mediante aviso de fechamento iminente, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os lances ofertados para o fornecimento de peças valerá também para as 

prestações de serviços, com os mesmos percentuais de descontados ofertados em relação ao preço 

médio “ANEXO V” de mercado de cada especialidade dentro do mesmo lote. 

 

 



7.3 DO JULGAMENTO 

7.3.1 - O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO GLOBAL ofertado por Lote, conforme 

item 7.2.2 desse edital. 

7.3.2 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente ao PROPONENTE que tenha apresentado o lance de menor valor, para 

que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

7.3.3 - Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de maior 

desconto e o valor estimado da contratação. 

7.3.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu 

preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

7.3.5 - Em se tratando de PROPONENTE estabelecido no Estado de Minas Gerais, detentor da 

melhor oferta, deverá encaminhar ao Pregoeiro, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a proposta, 

contendo o preço da hora-homem resultante do desconto ofertado e o percentual de desconto 

ofertado sobre a tabela oficial do fabricante de cada marca. Cumpre salientar, sobre o valor de cada 

peça resultante dos descontos ofertado na tabela do fabricante, ainda será descontado o ICMS 

após a sessão de lances, no momento da adjudicação. 

7.3.6 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o PROPONENTE 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o lote do objeto para o qual apresentou proposta. 

7.3.7 - Se a proposta ou lance de maior desconto não for aceitável ou se o PROPONENTE não 

atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais PROPONENTES, na ordem de 

classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao Edital, sendo o respectivo PROPONENTE declarado vencedor e a ele adjudicado o lote do 

objeto para o qual apresentou proposta. 

7.3.8 - Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja 

obtido um melhor preço. 

7.3.9 - Após declarado o PROPONENTE vencedor, este terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para apresentar a composição dos descontos conforme Anexo II. 

7.3.10 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site 

www.compras.mg.gov.brHYPERLINK "http://www.compras.mg.gov.br/" 

www.compras.mg.gov.brwww.compras.mg.gov.brHYPERLINK "http://www.compras.mg.gov.br/" 

www.compras.mg.gov.brwww.compras.mg.gov.br. 

7.3.11 - Aplica-se, no que couber, quando participarem licitantes enquadrados como “pequena 

empresa”, o disposto no Decreto Estadual nº 44.630, de 03 de outubro de 2007. 

7.3.12 - Nos casos omissos deste item aplicar-se-á o disposto no artigo 13 do Decreto nº 

44.786/2008. 

 

 

 

 

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


8 - HABILITAÇÃO 

8.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 

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

8.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e suas alterações posteriores ou instrumento 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias ou 

cooperativas e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição ou 

designação de seus administradores; 

8.1.3 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

-  8.1.4 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

 8.1.5 – Documento de identidade (RG) do(s) Sócio(s) diretor Representante(s) Legal(is) da empresa. 

 
8.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
8.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ) ; 
8.2.2 - Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (IE), relativo à sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
8.2.3 - Certificado de regularidade para com a Fazenda Estadual (CND Estadual) e Fazenda 

Municipal (CND Municipal) da sede do licitante; 

8.2.4 - Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

8.2.5 - Certificado de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ou 

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

8.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) da Justiça do Trabalho, ou Certidão 

Positiva com efeitos de Negativa, expedida gratuita e eletronicamente quando não houver débitos 

exigíveis, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que 

terá a validade de 180 dias a contar de sua emissão, nos termos do Art. 642-A da CLT, conforme Lei 

Federal nº 12.440/2011. 

8.2.7 - A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da 

regularidade fiscal, sendo facultado apresentá-la no momento em que for declarada vencedora. 

8.2.8 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (item 8.2 acima) de 

pequena empresa, assegurar-se-á o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 

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

declarado vencedor do certame, observando o disposto no artigo 110 da Lei federal nº 8.666/93, e 

conforme previsto no artigo 43 da LC nº 123/06. 

8.2.9 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

8.2.10 - O prazo previsto no item 8.2.8, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido pelo 

licitante e expressamente autorizado pela Administração. 



8.2.11 - A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do 

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

8.2.12 – Toda documentação apresentada em cópia simples (não autenticada em Cartório) deverá 

ser apresentada juntamente com a original, a fim de autenticação pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, 

denominados no Preâmbulo deste Edital, que irá rubricar e apor carimbo próprio (ou nome e 

posto/graduação) em todas as folhas, para certificação de autenticidade e validade documental. 

8.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.3.1 - Balanço patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 

(três) meses da data de apresentação da proposta. 

8.3.2 - Entende-se por “apresentados na forma da lei” o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis apresentados na forma do artigo 1.179 e seguintes do Código Civil/2002, observadas as 

Normas do Conselho Federal de Contabilidade. 

8.3.3 - Os documentos referidos neste subitem deverão ser devidamente rubricados em todas as 

folhas pelo(s) seu(s) representante(s) legal(ais) e seu contador, ou apresentado mediante publicação 

em órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, ser evidentes a identificação do nome do 

contador e do número de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

8.3.4 - A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada também na 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o 

valor mínimo do índice igual a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
SG =  Ativo Total 
            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC = Ativo Circulante 
          Passivo Circulante 
 
8.3.5 - As empresas optantes pelo Simples Nacional (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 

e Contribuições) poderão apresentar, em substituição ao balanço patrimonial, a última Declaração 

do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica-DIRPJ, emitido pelo órgão competente. 

8.3.6 - As empresas com menos de um ano de existência deverão apresentar o “Balanço de 

Abertura”, para atendimento da exigência do inciso I do art. 31 da Lei federal n. 8.666/93. 

8.3.7 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação judicial ou Extrajudicial, expedida pelo 

Distribuidor (Fórum) da Comarca da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, no caso 

de pessoa física, há 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. 

 



8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.4.1 - 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, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com 

indicação do fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais 

condições do fornecimento, conforme modelo contido no anexo III. 

8.5 - Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (cláusula 8- DA HABILITAÇÃO), será 

apresentado para fins de habilitação, declaração de que a empresa não possui trabalhadores 

menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 anos, segundo determina o inciso “v” do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93 

(com redação dada pela Lei Federal nº. 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. A declaração será conforme modelo a seguir: 

 
DECLARAÇÃO 

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

lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 

anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 

na forma da Lei. 

Data e local 

____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

7.5.1 – Caso a proponente apresente para habilitação na presente licitação, o Credenciamento ou o 

Cadastramento, em substituição a documentos exigidos, a empresa deverá declarar a inexistência 

de fatos impeditivos para sua habilitação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 8.666/93, 

conforme modelo abaixo: 

 

DECLARAÇÃO 

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

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

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Data e local 

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

8.5.2 - Juntamente com a documentação exigida no item 8 (oito) do presente Edital, o licitante 

deverá apresentar, para fins de habilitação, as Declarações conforme modelos a seguir: 

 



DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais - 

CAGEF e ao 25º BPM, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e que as 

informações abaixo sobre o fornecedor _____, CNPJ nº. _____, são firmes e verdadeiras: 

 

Na mesma não há realização 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. 

 

Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados do Cadastro Geral de 

Fornecedores do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais são verdadeiras e exprimem a atual 

situação do fornecedor, comprovada pelos documentos apresentados ao setor de cadastramento de 

fornecedores; 

 

O porte da empresa é _____, de acordo com o definido na legislação pertinente, especialmente o 

disposto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

A empresa _____(é)  (não é) _____optante pelo Simples Nacional, conforme registrado no site  

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional. 

 

Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente ao CAGEF a ocorrência de qualquer fato 

impeditivo ou posterior a esta declaração, que interfira nos dados constantes dos registros cadastrais 

do estado de minas gerais, inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado acima. 

 

Local e Data.   

 

___________________________________________________________________ 

Nome/Assinatura do sócio procurador ou representante legal 

 

Obs: Se os sócios procuradores ou representantes legais só assinam em conjunto, deve-se 

preencher nome e assinatura. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa _______, com inscrição no CNPJ n.º _______, sediada na _______vem declarar, sob as 

penas da Lei, que possui oficina localizada no município _______de _______/MG, com instalações e 



aparelhamento técnico adequado e disponível para a execução dos serviços, objeto deste Edital, 

comprometendo-se a ter disponíveis, quando da emissão da “Autorização de Serviços” inicial, os 

seguintes equipamentos e instalações exigidos para a perfeita prestação dos serviços. 

 

 - Elevadores hidráulicos; 

 - Análise de sistema de injeção eletrônica; 

 - Ferramentas adequadas à realização dos reparos dos veículos, com segurança e precisão; 

 - Máquinas de limpeza de bicos; 

 - Máquina de ultrassom; 

 - Solda mig, solda a ponto; 

 - Boxes para manutenção mecânica; 

 - Boxes para manutenção elétrica; 

 

Data e local: 

Razão Social da Empresa: 

Representante Legal: 

Cargo: 

RG: 

CPF: 

____________________________________________________ 

Identificação, assinatura do representante e carimbo da empresa 

 

 

8.6- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

8.6.1 - 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 e devidamente 

autenticado. 

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. 

8.6.1.1 - Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo 

desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade 

expirada. 



8.6.2 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em original, em 

cópia autenticada em Cartório ou em cópia simples desde que acompanhada do respectivo 

original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou pela Equipe de apoio, denominados no 

Preâmbulo deste Edital, no momento da análise dos documentos de habilitação, que deverão 

rubricar e apor carimbo próprio (ou nome e posto/graduação) em todas as folhas, para 

certificação de autenticidade e validade documental junto ao presente certame. 

8.6.2.1 - Para fins de habilitação, a verificação da autenticidade pelo órgão promotor do certame nos 

sítios (“site”) oficiais de órgãos e entidades emissores das certidões constitui meio legal de prova, 

desde que devidamente autenticados os formulários impressos. 

8.6.2.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

8.6.3 - A PROPONENTE vencedora obriga-se a entregar à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 

25º BPM, no ato da adjudicação do pregão, a Tabela Oficial Original de Preços da Montadora 

vigente com os preços sugeridos ao público; o Catálogo Ilustrado de Peças em CD-Room com 

“vistas explodidas” dos diversos sistemas separados por modelo, ano e motorização e a tabela de 

tempos e serviços (tempário) das linhas/modelos objeto deste certame, em CD-Room ou original 

impressa, ou fornecer o acesso “on-line” as estas tabelas e catálogos, no caso das Montadoras 

não as fornecerem por meio físico. É frisar, que o não cumprimento deste item redundará na 

convocação dos licitantes remanescentes. Deverá, ainda, apresentar a respectiva Nota Fiscal de 

aquisição das tabelas e dos catálogos, para fins de comprovação da originalidade e autenticidade 

das mesmas, bem como suas atualizações subsequentes durante a vigência do contrato. 

8.6.3.1 - Caso os fabricantes ainda, não tenham fornecido as tabelas adquiridas no prazo previsto 

para adjudicação, o PROPONENTE deverá apresentar os comprovantes de aquisição das referidas 

tabelas e catálogos, para que lhe seja adjudicado o objeto. 

8.6.4 - O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do 

licitante vencedor. 

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

9.1 - Até 05 (cinco) dias após a data de publicação do aviso do Edital, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos ou impugnar por escrito o presente Edital, devendo a eventual impugnação 

ser dirigida ao pregoeiro. 

9.1.1 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas contados da sua 

protocolização, apoiado pelo assessor jurídico. 

9.1.2 - Será designada nova data para a realização do certame quando: 

9.1.2.1 - for acolhida a impugnação contra o Edital; 

9.1.2.2 - o pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no item 9.1.1; 

9.1.2.3 - houver qualquer modificação no Edital, exceto quando a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 



9.1.3 - A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu aquela 

do texto original. 

9.1.4 - A não impugnação do Edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de 

discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

9.1.5 – A impugnação citada no ítem 9.1 deverá ser protocolizada na Secretaria do 25º BPM, 

localizada na Rua Luzia Miranda dos Santos, nº 125, bairro São Pedro – Sete Lagoas/MG, no horário 

de 08:00 às 12:00 horas, e 14:00 às 18:00 horas, em dias úteis, exceto nas quartas-feiras, em que o 

horário é de 08:00 às 13:00 horas. 

10 – DOS RECURSOS 

10.1 - Declarado o vencedor, a revogação ou a anulação do procedimento licitatório, 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 03 (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. 

10.1.1 – 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.  

10.1.2 - A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, relativos às 

peças indicadas no subitem anterior, se houver, será efetuada mediante protocolo junto ao 

Almoxarifado do 25º BPM, situada à Rua Luzia Miranda dos Santos, nº 125, bairro São Pedro em 

Sete Lagoas/MG - CEP 35.701-031, em dias úteis, nos horários de 09 às 11h30min e de 14 às 

17h30, exceto às terças-feiras, quando o horário será somente de 14 às 17h30min e nas quartas-

feiras, quando o horário será de 09 às 12h30min, observados os prazos previstos no item 8.1.  

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo estabelecidos no 

subitem 8.1 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.  

10.3 – O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, exceto quando 

manifestamente protelatório ou quando o pregoeiro puder decidir de plano.  

10.4 – Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis pela autoridade competente.  

10.5 - O acolhimento de recurso importará na validação exclusivamente dos atos suscetíveis de 

aproveitamento.  

10.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais. 

10.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.8 - O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes via fax ou 

correio eletrônico 

 



11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

11.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, ou quando existir for decidido por ele com a posterior homologação do resultado pelo 

Ordenador de Despesas.  

11.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, o Ordenador de Despesas adjudicará o objeto ao licitante vencedor, quando o 

Pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará o procedimento licitatório.  

11.3 – Na adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com a dedução do 

ICMS. 

12 - DA CONTRATAÇÃO 

12.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora poderá ser 

convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV 

e proposta aceita. 

12.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação para assinar o contrato. 

12.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 

recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 

classificação, para celebrar o contrato. 

12.2 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de FAX 

ou correio eletrônico. 

12.3 - O Contrato terá a vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por períodos idênticos e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 

mediante termo de aditamento, na forma da Lei. 

12.4 - O Contrato poderá ser reajustado durante a sua vigência, conforme previsto na minuta de 

contrato. 

12.5 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 

equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 

do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

13 - PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1 - A PROPONENTE vencedora deverá entregar o Orçamento de Serviços e Peças, no prazo 

máximo de até 02 (dois) dias úteis, após o recebimento do veículo em suas instalações. O 

Orçamento citado deverá ser entregue na Seção de Transportes do 25º BPM, situada na Rua Luzia 

Miranda dos Santos nº 125, bairro São Pedro em Sete Lagoas/MG, ou na impossibilidade, por e-mail 

institucional a ser fornecido pela Seção de Transportes do 25º BPM. 



13.2 - A PROPONENTE vencedora deverá entregar o Orçamento de Serviços e Peças no prazo 

máximo de até 02 (dois) dias úteis, após o recebimento do veículo em suas instalações, após este 

prazo A PROPONENTE vencedora deverá iniciar os serviços no veículo em até 01 (um) dia útil após 

aprovação do orçamento, autorização do serviço através do recebimento da Nota de Empenho pela 

CONTRATADA. e retirada do veículo da Unidade, devolvendo-o em 1(um) útil após o cumprimento 

dos tempos constantes na Tabela tempária e tabela de preço da AUDATEX. .A entrega dos serviços 

será feita juntamente com a nota fiscal respectiva. 

13.3 - É permitido à CONTRATADA subcontratar parcialmente o serviço objeto deste certame 

somente nas situações especificadas na minuta de contrato, conforme Art. 72 da Lei 8.666, de 

21/06/93, sob pena da aplicação das penalidades previstas no Decreto Estadual 45.902, de 27 de 

janeiro de 2012. 

14 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

14.1 - A PROPONENTE vencedora deverá fazer constar no orçamento aprovado pela POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM o prazo da garantia dos serviços, que não poderá ser inferior 

a 06 (seis) meses, contados da entrega dos serviços. Durante este prazo a PROPONENTE 

vencedora estará obrigada a refazer os serviços considerados imperfeitos, sem quaisquer ônus 

adicionais para a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM, restabelecendo-se após a 

correção, o prazo de garantia. 

14.2 - Para as peças, componentes e materiais utilizados quando da substituição nos veículos 

deverá ser garantido o prazo estipulado pelo fabricante dos mesmos. 

14.3 - Faculta-se a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM checar junto aos fabricantes os 

prazos de garantia das peças/componentes, constituindo inadimplência contratual o fato de a 

PROPONENTE vencedora oferecer garantia com prazos inferiores aos utilizados pelos fabricantes. 

15 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 - Prazo de entrega: 01(um) dia útil após o cumprimento dos tempos constantes na Tabela de 

Serviço da Sindirepa de Minas Gerais, de acordo com a data e a hora da entrada da viatura na 

oficina da CONTRATADA, excluindo reformas gerais ou em caso comprovado de falta de peças de 

reposição no mercado que terão seus prazos definidos expressamente pelas partes. 

16 - PAGAMENTO 

16.1 - O pagamento pela prestação dos serviços efetivamente executados será feito após 

apresentação da Nota Fiscal referente ao serviço e peças, e, após apuração do quantitativo de 

horas/homem e das peças e componentes utilizados no período, pelo sistema Integrado de 

Administração Financeira – SIAFI, por meio de ordem bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito da PROPONENTE vencedora, no Banco indicado pela proponente, no prazo de 

até 10 (dez) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, que deverá ser encaminhada à 

SEÇÃO DE TRANSPORTE DO 25° BPM, de acordo com o Art.1º, do Decreto nº. 40.427 de 21 de 

junho de 1999, após a prestação do serviço e a certificação da POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS/25º BPM. 



16.2 - Para cada orçamento aprovado pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 25º BPM, a 

PROPONENTE vencedora deverá emitir uma Nota Fiscal/Fatura correspondente, que deverá estar 

acompanhada do correspondente orçamento, onde deverá constar os custos reais e definitivos dos 

preços das peças, já aplicado o desconto estabelecido no contrato, deduzido o ICMS, e do custo real 

e definitivo do serviço/hora. 

16.3 - A PROPONENTE vencedora deverá manter atualizadas as certidões negativas de débito 

fiscal, do INSS e do FGTS, Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante,  

16.4 - Os valores de despesas com peças e o quantitativo de horas/homem de serviços estimados 

neste Edital serão utilizados apenas para efeito de julgamento, estando certo que, apenas serão 

pagos pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM os serviços efetivamente executados e 

as peças instaladas. 

16.5 - A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM acompanhará e fiscalizará a execução dos 

serviços e fará cumprir todas as Cláusulas e condições constantes do Contrato, devendo 

providenciar as anotações de todas as ocorrências em registro próprio, nos termos do parágrafo 1º 

do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados na execução contratual. 

16.6 - 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 INPC, ou outro índice que venha substituí-lo, 

conforme a legislação vigente. 

16.7 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da PROPONENTE 

vencedora, 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. 

16.9 - Os valores reajustados somente poderão ser acatados pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS/25º BPM após a formalização de Termo de Aditamento, conforme disposto no item 16 deste 

Edital. 

16.10 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias previstas 

no PARO – 2.016. 

17 - REAJUSTAMENTO 

17.1 - O preço da execução dos serviços poderá ser reajustado mediante Termo de Aditamento, da 

seguinte forma: 

17.1.1 - a PROPONENTE vencedora deverá apresentar os documentos que comprovem, de forma 

inequívoca, a modificação da relação encargos/retribuições inicialmente pactuadas para aprovação 

do reajuste da prestação dos serviços, pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM, após 

parecer do Assessor Jurídico. 

17.1.2 - no que concerne o fornecimento de peças e componentes, os preços serão alterados de 

acordo com a tabela de preço de peças AUDATEX, deduzidos os descontos, se houverem. 



17.2 - Faculta-se à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM verificar junto aos fabricantes 

dos veículos a autenticidade/procedência das tabelas mencionadas no subitem 3.9, sujeitando-se a 

PROPONENTE vencedora, na hipótese de não confirmação da autenticidade/procedência das 

tabelas, às penalidades legais cabíveis. 

18 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 - Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/33º BPM, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o 

contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, 

além dos seguintes critérios: 

18.1.1 - 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; 

18.1.2 - Multa: deverá observar os seguintes limites máximos: 

18.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumpridas; 

18.1.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de 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. 

18.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei n.º 13.994, de 2001, e no art. 25 

do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

18.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do 

fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação ou 

omissão do mesmo, obedecido o disposto no inciso II do art. 33 do Decreto Estadual n.º 45.902, de 

27 de janeiro de 2012. 

18.1.5 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 

direito, constante deste edital. 

18.1.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito. 

19.2- EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

19.2.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada aqueles que: 

19.2.1.1 - apresentar documentação falsa; 

19.2.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.2.1.3 - não mantiver a proposta; 



19.2.1.4 - falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.2.1.5 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

19.2.2 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 

quando o atraso na entrega dos materiais for devidamente justificado pela firma e aceito pela 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 33º BPM, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a 

completa execução das obrigações assumidas. 

20 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

20.1 - A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM durante a vigência do contrato, obrigar-se-á: 

20.1.1 - instruir seus servidores a respeito das disposições presentes neste Edital; 

20.1.2 - promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalização da 

prestação dos serviços, rejeitando aqueles que não atenderem a qualidade exigida, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e exigindo medidas corretivas por parte da PROPONENTE 

vencedora; 

20.1.3 - verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas da 

PROPONENTE vencedora, antes de efetuar o pagamento devido; 

20.1.4 - realizar o pagamento à PROPONENTE vencedora, pelos valores efetivamente comprovados 

na execução dos serviços prestados nos prazos estabelecidos no contrato. 

20.1.5 - notificar à PROPONENTE vencedora, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades 

encontradas nas execuções dos serviços. 

20.1.6 - prestar à PROPONENTE vencedora os esclarecimentos e informações sobre os desajustes 

ou problemas detectados no veículo, objeto de reparos. 

20.2 - A PROPONENTE vencedora, durante a vigência do contrato, obrigar-se-á: 

20.2.1 - instruir seu (s) preposto (s) a respeito das disposições presentes no Contrato mantendo, 

durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificações exigidas no ato 

convocatório. 

20.2.2 - credenciar preposto (s) para representá-la junto à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º 

BPM, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato. 

20.2.3 - responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, não podendo, em hipótese nenhuma caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 

financeira, bem como, ceder ou sublocar os serviços a terceiros, exceto os serviços de alinhamento, 

balanceamento, capotaria, funilaria, pintura, plotagem, tapeçaria, vidraçaria, ar condicionado, bomba 

injetora e retífica de motor. 

20.2.4 - executar todos os serviços que se fizerem necessários nos veículos que lhe forem confiados 

pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM, dentro da boa técnica e de acordo com toda a 

legislação, normas e especificações técnicas pertinentes aos serviços, por meio de mão de obra 

qualificada, de modo a garantir o seu uso normal e perfeito, respondendo pela segurança e perfeição 

dos serviços executados. 

20.2.5 - executar os serviços determinados dentro dos prazos estipulados no contrato. 

20.2.6 - entregar o orçamento das peças a serem substituídas e dos serviços a serem executados 

nos veículos, no prazo determinado no contrato; 



20.2.7 - facultar à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM, a critério da mesma, o 

fornecimento de peças a serem aplicadas nos serviços contratados; 

20.2.8 - devolver à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 25º BPM as peças substituídas, 

devidamente acondicionadas, juntamente com o veículo reparado; 

20.2.9 - refazer os serviços, executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza, sempre 

às suas expensas, quando solicitados pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM, dentro 

do prazo de garantia; 

20.2.10 - Disponibiliar à POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM o acesso a tabela de preço 

de peças AUDATEX, bem como o acesso a  tabela tempária SINDIREPA/MG, nos casos que estas 

Tabelas não forem fornecidas por meios físicos, sobre os quais serão garantidos os descontos, se 

ofertados pelo fabricante. Cumpre salientar que os acessos as tabelas mencionada deverão ser 

libeados no ato da assinatura do contrato; 

20.2.11 - permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS/25º BPM dos serviços a serem executados, por servidor e/ou por preposto por ela 

indicados, facultando-lhes o livre acesso às instalações em que os trabalhos serão desenvolvidos, 

quando for necessária a vistoria, para comprovação da perfeita execução dos serviços e verificação 

das peças empregadas. O exercício da fiscalização não desobriga a PROPONENTE vencedora de 

sua total responsabilidade quanto aos serviços executados; 

20.2.12 - receber os veículos da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM a qualquer hora do 

dia ou da noite, em casos de defeitos ou acidentes, providenciando para o transporte e/ou reboque 

através de veículos apropriados para tal, de modo que possibilite a remoção imediata do veículo 

defeituoso ou acidentado do local onde se encontre, para local para sede da empresa, sob plena 

responsabilidade da PROPONENTE VENCEDORA, devendo observar o disposto no subitem 3.1.3 e 

alíneas 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3 e 3.1.3.4 deste Edital. 

20.2.13 - manter espaço físico coberto para guarda dos veículos dentro da oficina, não permitindo 

que nenhum veículo permaneça fora do espaço da oficina; 

20.2.14 - responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos que vier a causar à POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS/25º BPM, seus bens, pessoas ou bens de terceiros, em decorrência do 

descumprimento das condições aqui definidas ou por falha na execução dos serviços ou por 

emprego de peças inadequadas. 

20.2.15 - possuir apólice de seguro empresa contra sinistros eventuais acobertando os veículos sob 

sua guarda contra furto e roubo, incêndio, desabamento, explosão, avarias resultantes de manobras 

no pátio e outros danos que porventura ocorram aos veículos. 

20.2.16 - responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências 

decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre seus empregados 

e a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/25º BPM vínculo empregatício ou de qualquer outra 

natureza, razão pela qual correrão por conta exclusiva da PROPONENTE vencedora todos os ônus 

decorrentes de rescisões de contratos de trabalho e atos de subordinação de seu pessoal; 

20.2.17 - entregar, após a execução dos serviços, o veículo lavado externamente e aspirado 

internamente, correndo os ônus por conta da PROPONENTE vencedora. 



20.2.18 - emitir Nota Fiscal/Fatura para cada orçamento aprovado pela POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS/25º BPM, onde deverão constar os custos reais e definitivos dos preços das peças, já 

aplicado o desconto estabelecido no contrato e o custo real e definitivo do serviço/hora. 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não 

serão aceitas alegações de desconhecimento. 

21.2 – Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame: 

21.2.1 – exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos;  

21.2.2 – só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no Órgão ou na Entidade.  

21.3 - Até o quinto dia após a publicação do aviso do Edital, contado na forma do subitem anterior, 

qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório 

do Pregão. 

21.3.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado 

da sua protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável pela elaboração do edital ou pelo 

órgão jurídico, conforme o caso.  

21.3.2 - Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, através de 

correio eletrônico: compras.25bpm@gmail.com, ou ainda pelos Telefones números (31) 3027-

3822. 

21.3.3 - 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). 

21.3.4 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante correspondências 

enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail. 

21.4 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da 

sua protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável pela elaboração do edital ou pelo órgão 

jurídico, conforme o caso. 

21.5 – Será designada nova data para a realização do certame quando: 

21.5.1 – For acolhida a impugnação contra o ato convocatório. 

21.5.2 – O pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no subitem 13.4. 

21.5.3 – Houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

21.6 – A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu aquela 

do texto original. 

21.7 – A não-impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência  

21.8 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, 

bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões. 

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



21.10 - 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 n.º 8.666/93. 

21.11 - É permitido à CONTRATADA subcontratar parcialmente o serviço objeto deste certame somente nas 

situações especificadas na minuta de contrato, conforme Art. 72 da Lei 8.666, de 21/06/93, sob pena da 

aplicação das penalidades previstas no Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

21.12 - 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. 

21.13 - 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. 

21.14 – Todos os atos da fase externa do Pregão Eletrônico deverão ser realizados eletronicamente.  

21.15 – É responsabilidade de o 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. 

21.16 - Informações complementares que visem a obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação 

serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, todos os dias, nos horários de 09 às 11h30min ou de 14 

às 17h30min, de segunda a sexta-feira, exceto nas terças-feiras, quando o horário será de 14 às 

17h30min e nas quartas-feiras, quando o horário será de 08h30min às 12h30min, pelos TELEFONES 

números (31) 3027-3822. 

21.17 - Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br. 

22.11 – Fazem parte integrante deste Edital: 

22.11.1 – Normas da Licitação; 

22.11.2 – Anexo I – Descrições Técnicas; 

22.11.3 – Anexo II – Termo de referência; 

22.11.4 – Anexo III – Proposta Comercial complementar; 

Sete Lagoas, 26 de setembro de 2.016. 
 

Examinado e aprovado:  
 
         Raquel Maria Barbosa Bahia   Antônio Librelon de Oliveira, Ten Cel PM 
 Assessora Jurídica - OAB – MG 43.222                       Ordenador de Despesas 

 
Wanildo Eduardo de Souza, Sub Ten  PM 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 



  

JUSTIFICATIVA DA 

CONTRATAÇÃO 

Atender demanda de prestação de serviço de manutenção, limpeza, reparos 

e revisões programadas com emprego de peças e acessórios de reposição 

originais nas linhas Fiat, Chevrolet, Ford, Mitsubisch, Mercedes Benz, 

Motocicleta Yamara, motocicleta Honda e Volkwagem da frota do 25° 

Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais e 14ª Cia Mesp. 

FROTA DA UNIDADE 85 veículos 04 rodas e 34 veículos de 02 rodas 

Nº PEDIDO DE 

COMPRA/ELEMENTO 

DA DESPESA 

 

Nr Processo de Compra: 1252516 - nº 50/2.016 

Elementos de despesas: 339039-18 e 339030-23 

 

 

 

DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

O prazo para execução do serviço objeto desta licitação será de acordo com 

a demanda da prestação do serviço contratado, após o recebimento da Nota 

de Empenho, através de autorização de serviço.  

Prazo de entrega: 01(um) dia útil após o cumprimento dos tempos 

constantes na Tabela de Serviço da Sindirepa de Minas Gerais, de 

acordo com a data e a hora da entrada da viatura na oficina da 

CONTRATADA, excluindo reformas gerais ou em caso comprovado de falta 

de peças de reposição no mercado, terão seus prazos redefinidos 

expressamente pelas partes, mediante justificativa por escrito. 

 

 

VISITA TÉCNICA 

Após o encerramento da sessão de lances, o 25º BPM designará uma 

comissão para realizar visita técnica na sede da empresa ora vencedora a 

fim de asseverar se a empresa atende todos os requisitos constantes nos 

itens  3.3.1 a 3.3.8 e demais anexos.  
 

AFERIÇÃO DA HORA /  

HOMEM 

TRABALHADA 

O valor da hora/homem a ser pago à CONTRATADA será o valor do maior 

desconto a partir do preço médio de referência “ANEXO V”, tendo como 

referência o tempo de serviço conforme Tabela tempária Sindirepa de Minas 

Gerais. 

 

 

 

 

 

LOCAL DE ENTREGA 

-Na oficina indicada pela CONTRATADA para a realização dos serviços de 

alinhamento, balanceamento, capotaria, funilaria, pintura, plotagem, 

tapeçaria, vidraçaria, ar condicionado e retífica de motor através de 

veículo apropriado. 

- A PROPONENTE, se localizada sua sede a uma distância superior a 30 

km (trinta quilômetros), deverá providenciar o REBOQUE do veículo através 

de empresa credenciada, correndo os ônus por sua conta, ou seja, por 

conta exclusiva da PROPONENTE vencedora, de modo que possibilite a 

remoção imediata do veículo que for sofrer qualquer tipo de manutenção ou 

acidentado do local onde se encontra, sobplena responsabilidade da 

PROPONENTE vencedora. 

 

 

As peças e acessórios substituídos deverão ter a garantia mínima de 06 

(seis) meses, a contar da data da sua substituição, bem como os serviços 



 

GARANTIA 

deverão ter a garantia mínima de 06 (seis) meses, contra quaisquer defeitos 

decorrentes de sua execução, atualização, instalação e retificação, 

independentemente do término da vigência do respectivo contrato. 

 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá prestar assistência e manutenção técnica gratuita 

durante o período de garantia, inclusive para as peças e acessórios 

substituídos. 

 

 

 

 

DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

1251.06.181.110.4271.0001.339039.18-10.1; 

1251.06.181.110.4271.0001.339039.18-34.1; 

1251.06.181.110.4271.0001.339039.18-60.1; 

1251.06.181.110.4271.0001.339039.18-70.1; 

1251.06.181.110.4255.0001.339030.18-82.1; 

1251.06.181.110.4271.0001.339030.23-10.1; 

1251.06.181.110.4271.0001.339030.23-34.1; 

1251.06.181.110.4271.0001.339030.23-60.1; 

1251.06.181.110.4271.0001.339030.23-70.1; 

1251.06.181.110.4255.0001.339030.23-82.1; 

 

 

CRITÉRIOS DE  

ACEITABILIDADE DO 

OBJETO 

O veículo manutenido deverá ser recebido pela CPARM designada pela 

CONTRATANTE, ou outro militar responsável assim indicado, que verificará 

as quantidades, qualidade, prazos, preços e outros dados pertinentes que 

constam no orçamento da manutenção do veículo, encontrando 

irregularidade, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou 

aprovando, receberá provisoriamente o serviço, mediante recibo ou a 

assinatura na nota fiscal. 

CONDIÇOES DE 

PARTICIPAÇÃO 

 

As descritas nos itens 4.1, 4.2 e 4.3. 

DEVERES DA 

CONTRATANTE E 

CONTRATADA 

 

Conforme Minuta de Contrato, constante do Anexo IV deste Edital. 

SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Conforme Minuta do contrato, constante do Anexo IV deste Edital. 

 

LOTE 

 

ITEM NO 
LOTE 

 

DESCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

 
 

QUANT. 

 

DESC. 

 

 

01 

1 Fornecimento de peças genuínas e/ou originais da 
linha FIAT 

 

01 LOTE 
 

2 Manutenção e reparos em geral em veículos da 
linha FIAT 

1.101 
H/H/T 

 

 

 
02 

3 Fornecimento de peças genuínas e/ou originais da 
linha CHEVROLET. 

 

01 LOTE 
 

4 Manutenção e reparos em geral em veículos da 
linha CHEVROLET. 

 567 
H/H/T 

 

 

 

03 
5 Fornecimento de peças genuínas e/ou originais da 

linha FORD 

 

01 LOTE 
 

6 Manutenção e reparos em geral em veículos da 196  



linha FORD H/H/T 
 

 
04 

7 Fornecimento de peças genuínas e/ou originais da 
linha VW 

 

01 LOTE 
 

8 Manutenção e reparos em geral em veículos da 
linha VW 

196 
H/H/T 

 

 

 
05 

9 Fornecimento de peças genuínas e/ou originais da 
linha MITSUBISHI 

 

01 LOTE 
 

10 Manutenção e reparos em geral em veículos da 
linha MITSUBISHI 

720 
H/H/T 

 

 

 
06 

11 Fornecimento de peças genuínas e/ou originais da 
linha MERCEDES BENS. 

 

01 LOTE 
 

12 Manutenção e reparos em geral em veículos da 
linha MERCEDES BENS. 

 196 
H/H/T 

 

 

 

07 

13 Fornecimento de peças genuínas e/ou originais da 
linha motocicletas YAMAHA 

 

01 LOTE 
 

14 Manutenção e reparos em geral em veículos da 
linha motocicletas YAMAHA 

48  
H/H/T 

 

 

 

08 

15 Fornecimento de peças genuínas e/ou originais da 
linha motocicletas HONDA 

 

01 LOTE 
 

16 Manutenção e reparos em geral em veículos da 
linha motocicletas HONDA 

299 
H/H/T 

 

 

 
09 

17 Serviço de balanceamento em veículos da frota da 
PMMG 

500 
UNID. 

 

18 
 

Serviço de alinhamento em veículos da frota da 
PMMG 

125 
UNID. 

 

 

10 
19 

 

Manutenção e reparos em geral em pneumáticos 
800 

UNID. 
 

 

11 
20 

 

Serviço de funilaria, pintura, plotagem e tapeçaria 
500 

H/H/T 
 

 

 

 

 

 

 

 

*OBS 

Todos os lotes que contemplam a prestação de serviços de mão de obra mecânica 

(veículos 04 e 02 rodas) poderão ser com emprego de peças genuínas e/ou originais de 

1º linha com a aquiescência da Administração. 

Para a prestação de serviço de lanternagem e pintura os materiais necessários para a 

execução dos serviços correrão por conta da CONTRATADA, já incluído o valor na 

H/H/T. 

Para a prestação de serviço de alinhamento/balanceamento, o valor contratado será o 

mesmo independente se a viatura seja do porte pequena ou média, no caso de viatura 

pesada a Administração negociará o valor com a CONTRATADA. 

Para a prestação de serviço de manutenção em pneumáticos, o valor contratado será o 

mesmo independente se a viatura seja do porte pequena ou médio, no caso de viatura 

pesada a Administração negociará o valor com a CONTRATADA. 

Os proponentes deverão estudar este edital com atenção, quaisquer dúvidas poderão 

ser sanadas pelo telefone com o Pregoeiro. (31)3027-3822. 

O lote que contempla serviço de lanternagem, pintura, plotagem e tapeçaria, os 

materiais necessário para a execução dos serviços correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

WANILDO EDUARDO DE SOUZA, SUB TEN PM 
PREGOEIRO OFICIAL 



ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA 

 
(ATUALIZADA COM OS VALORES E DESCONTOS REFERENTES AO LANCE VENCEDOR) 
 
DADOS DA EMPRESA (em papel timbrado) 
Razão Social 
CNPJ 
Endereço 
Telefone / Fax / E-mail 
Nome do Representante ou Preposto com poderes especiais 
(para assinatura do contrato) 
Identidade (RG) do Representante ou Preposto 
CPF do Representante ou Preposto 
Prazo de Validade60 dias 
Observações 
Dados bancários / Agência / Conta / Banco: 
 
LOTE _____: VEÍCULO LEVE DA MARCA __________ conforme especificação do objeto. 

Descrição  

Peças originais da 

tabela oficial do 
fabricante 

A B (A-B) – 
(A x B/100) 

 Valor do desconto de 
tabela 

 ICMS Valor do desconto total * 

 ___% ___% ___% 

Serviço de manutenção 

e reparos em geral em 
hora homem trabalhada 
conforme tabela 
Sindirepa Minas Gerais 

C D C – 
(C X D/100) 
 

 Hora homem de 
Referência 

Valor do desconto Valor HH final 

 R$  ___% R$______ 

DESCONTO GLOBAL 
(a ser ofertado na sessão de 
lances) 

A = C ___% 

LOTE ___  Descrição:  
 

Serviço de manutenção e reparos em pneus em geral 
Valor Unit. 
R$ 

 
(*) Constar o valor do desconto e o valor resultante da dedução do ICMS, ou seja, valor sem ICMS. 

Caso optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar apenas o desconto da tabela oficial 
(incluído o valor do ICMS), conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 

2003; como também se optante pelo regime de Substituição Tributária. 
 
Estado de Minas Gerais/PMMG não fica obrigado a consumir todo o valor licitado de cada 

lote, os materiais serão solicitados de acordo com a necessidade e disponibilidade de recurso 

financeiro da Unidade previsto para o exercício de 2.016. 
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ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos, para os fins previstos no subitem 8.3.3 do Pregão Eletrônico nº. nº 

50/2.016 da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 25º BPM, que a empresa 

_____,Inscrita no CNPJ _____sob o nº _____,Inscrição Estadual nº 

_____,estabelecida _____, exerceu (ou exerce) para esta Entidade ou Empresa a 

prestação de serviços de           , tendo tais serviços sido prestado prestados por 

_____anos. 

 

O(s) serviço(s) referido(s) utilizou-se de _____profissionais relacionados com a 

atividade de _____. 

 

 

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos 

satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a 

desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 

 

 

 
 Local e data 

 

 

 
  Assinatura e Carimbo 
 (Representante Legal) 

 

 



30 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO  
PREGÃO N°nº 50/2.016 - TIPO ELETRÔNICO 

 
 

Contrato de fornecimento de peças originais, manutenção e reparos 

em geral em veículos da PMMG/25º BPM, que entre si celebram o 

Estado de Minas Gerais, por intermédio da sua Polícia Militar/14ª 

RPM - 25º BPM e a Empresa _________, na forma ajustada.  

 

Contrato para para contratação de empresas para prestação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva, limpeza, reparos e revisões programadas com emprego de peças e 

acessórios genuínas e/ou originais de 1º linha, em veículos das linhas, Fiat, Chevrolet, Ford, 

Mitsubisch, Mercedes Benz, Volksvagem, motocicletas Honda, motocicletas Yamaha com 

fornecimento parcelado e serviço de manutenção e reparos em pneumáticos, conforme descrição 

constante no objeto deste Edital, originário da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 

nº 50/2.016, processo de compra nº 12525160000-50/2.016, conforme especificações contidas 

nos Anexo I do Edital e proposta comercial da empresa.  

 

Este Contrato será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 

14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelos 

Decretos nº 44.786 de 21 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2.012, e nº 44.630, de 

03 de outubro de 2007, pela Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº 6419, de 30 de 

novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007, Resolução 09 

de 16 de fevereiro de 2009, Resolução Conjunta SEPLAG / SEF n.º 8.727, de 21 de setembro de 

2.012 aplicando-se, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 

alterações posteriores.  

Cláusula Primeira - DAS PARTES  

CONTRATANTE:  

Nome:  

Endereço:  

CNPJ:  

Representante Legal: (inserir nome, número do MASP e do CPF). 

CONTRATADA:  

Nome:  

Endereço:  

CNPJ: Inscrição Estadual:  

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

Cláusula Segunda - DO OBJETO  

Fornecimento contínuo e parcelado de peças genuínas e/ou originais de 1º linha para veículos da 

frota da PMMG/25º BPM, das linhas Fiat, GM, Ford, Volkswagem, Mitsubisch e Mercedes Bens, 
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motocicleta Yamaha, motocicleta Honda, serviço manutenção e reparos em geral em veículos de 

04 e 02 rodas, serviços de alinhamento/balanceamento e manutenção em pneumáticos, de acordo 

com as especificações e detalhamentos consignados no Termo de Referência do PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 50/2.016, Processo de Compra nº nº 50/2.016, que, juntamente com a proposta 

da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, 

sendo: 

 
 

LOTE 
 

ITEM NO 
LOTE 

 
DESCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E 

SERVIÇOS 

 
QUANT. 

 

% 
DESCONTO 

 

VALOR  
UNITÁRIO 

 

 

01 

1 Fornecimento de peças genuínas 
e/ou originais da linha FIAT 

 

01 
LOTE 

  

2 Manutenção e reparos em geral em 
veículos da linha FIAT 

1.101 
H/H/T 

  

 

 
02 

3 Fornecimento de peças genuínas 
e/ou originais da linha CHEVROLET. 

 

01 
LOTE 

  

4 Manutenção e reparos em geral em 
veículos da linha CHEVROLET. 

 567 
H/H/T 

  

 

 

03 
5 Fornecimento de peças genuínas 

e/ou originais da linha FORD 

 

01 
LOTE 

  

6 Manutenção e reparos em geral em 
veículos da linha FORD 

196 
H/H/T 

  

 

 
04 

7 Fornecimento de peças genuínas 
e/ou originais da linha VW 

 

01 
LOTE 

  

8 Manutenção e reparos em geral em 
veículos da linha VW 

196 
H/H/T 

  

 

 
05 

9 Fornecimento de peças genuínas 
e/ou originais da linha MITSUBISHI 

 

01 
LOTE 

 
 

10 Manutenção e reparos em geral em 
veículos da linha MITSUBISHI 

720 
H/H/T 

  

 

 
06 

11 Fornecimento de peças genuínas 
e/ou originais da linha MERCEDES 
BENS. 

 

01 
LOTE 

 
 

12 Manutenção e reparos em geral em 
veículos da linha MERCEDES BENS. 

 196 
H/H/T 

  

 

 

07 

13 Fornecimento de peças genuínas 
e/ou originais da linha motocicletas 
YAMAHA. 

 

01 
LOTE 

  

14 Manutenção e reparos em geral em 
veículos da linha motocicletas 
YAMAHA. 

48  
H/H/T 

  

 

 

08 

15 Fornecimento de peças genuínas 
e/ou originais da linha motocicletas 
HONDA 

 

01 
LOTE 

 
 

16 Manutenção e reparos em geral em 
veículos da linha motocicletas 
HONDA 

299 
H/H/T 

  

 

 
09 

17 Serviço de balanceamento em 
veículos da frota da PMMG 

500 
UNID. 

  

18 
 

Serviço de alinhamento em veículos 
da frota da PMMG. 

125 
UNID. 
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10 
19 

 

Manutenção e reparos em geral em 
pneumáticos. 

800 
UNID. 

  

 

11 
20 

 

Serviço de funilaria, pintura, plotagem 
e tapeçaria. 

500 
H/H/T 

  

 
VALOR TOTAL DO CONTRATO 

 

  
R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*OBS 

Todos os lotes que contemplam a prestação de serviços de mão de obra mecânica 

(veículos 04 e 02 rodas) poderão ser com emprego de peças genuínas e/ou originais de 

1º linha com a aquiescência da Administração. 

Para a prestação de serviço de lanternagem e pintura os materiais necessários para a 

execução dos serviços correrão por conta da CONTRATADA, já incluído o valor na 

H/H/T. 

Para a prestação de serviço de alinhamento/balanceamento, o valor contratado será o 

mesmo independente se a viatura seja do porte pequena ou média, no caso de viatura 

pesada a Administração negociará o valor com a CONTRATADA. 

Para a prestação de serviço de manutenção em pneumáticos, o valor contratado será o 

mesmo independente se a viatura seja do porte pequena ou médio, no caso de viatura 

pesada a Administração negociará o valor com a CONTRATADA. 

Os proponentes deverão estudar este edital com atenção, quaisquer dúvidas poderão 

ser sanadas pelo telefone com o Pregoeiro. (31)3027-3822. 

O lote que contempla serviço de lanternagem, pintura, plotagem e tapeçaria, os 

materiais necessário para a execução dos serviços correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

* O CONTRATANTE não fica obrigado a consumir todo o valor licitado. Os materiais serão 
adquiridos de acordo com a necessidade e disponibilidade de recurso financeiro da 
Unidade. 
 
Cláusula Terceira - DO PREÇO 

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

todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.  

 

§ 1º - Os preços a serem pagos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, são os constantes da 

Tabela de preço de peças da AUDATEX com a aplicação do percentual de desconto de 

___%,(_____________) conforme acordado pela CONTRATADA, sendo ___% (__________) 

relativo à isenção de ICMS, se for o caso. O percentual de desconto real ofertado é ___% 

(__________) 

§ 2º – Os preços a serem pagos para os serviços de manutenção e reparos serão com os 

mesmos percentuais de descontados ofertados nas peças em relação ao preço médio “ANEXO V” 

de mercado de cada especialidade dentro do mesmo lote. 
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Cláusula Quarta – DO PRAZO  

O contrato terá sua vigência até ___/___/2017, a contar de sua assinatura, podendo extinguir-se 

antes caso ocorra a entrega total do objeto descrito na Cláusula Segunda, sem prejuízo do 

disposto na Cláusula Décima Primeira deste contrato, quando justificável a necessidade nos 

termos da Lei.  

Cláusula Quinta - DO LOCAL DA ENTREGA, DO FORNECIMENTO E DAS PRESTAÇÕES 

DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA obriga-se a entregar as peças solicitadas no Quartel do 25º BPM, situado à Rua 

Luzia Miranda dos Santos, nº 125, Bairro São Pedro em Sete Lagoas/MG, no prazo máximo de 04 

(quatro) horas, a partir da emissão da nota de empenho e solicitação feita via telefone, fac-símile 

ou correio eletrônico, e os serviços deverão ser entregues de acordo com o que for acordado no 

orçamento prévio realizado pela empresa. 

I – As peças e as prestações de serviços deverão ser iniciados pela CONTRATADA, a contar da 

data de início da vigência deste contrato.  

II – O fornecimento bem como a prestação dos serviços serão feitos parceladamente e contínuo 

de acordo com as necessidades do CONTRANTE, através de requisição emitida por funcionário 

por ela indicado.  

III - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento 

reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao 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-se à aplicação 

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

na Lei e neste instrumento. 

Cláusula Sexta - DA GARANTIA DO BEM  

A CONTRATADA deverá assegurar a garantia da qualidade dos materiais e serviços objetos deste 

Contrato, contra quaisquer defeitos de fabricação ou danos causados durante o transporte dos 

produtos, durante toda a vigência do Contrato, sem prejuízo de outras condições estabelecidas no 

Instrumento Editalício que rege a presente aquisição.  

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira - 

SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do 

Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 (trinta) dias contados 

após o recebimento dos produtos, mediante apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) 

devidamente conferida(s) e atestada(s) pela unidade responsável; sendo que o atraso na entrega 

dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do vencimento proporcionalmente aos dias 

de atraso.  

 

§ 1º - A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) “DANFE”, deverá(ão) ser enviada(s) para Seção de 
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Transportes do 25º BPM  

§ 2º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 

será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

§ 3º - 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 INPC, ou outro índice que venha 

substituí-lo, conforme a legislação vigente.  

§ 4º - 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 Oitava - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

As despesas com fornecimento do bem indicado na Cláusula Segunda deste contrato correrão à 

conta das dotações orçamentárias conforme PARO/2016, no elemento item de despesa 18 e23.  

Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES  

Constituem obrigações das partes:  

I – Da CONTRATADA  

A CONTRATADA, durante a vigência do contrato, obrigar-se-á: 

1. Instruir seu(s) preposto(s) a respeito das disposições presentes neste Contrato mantendo, 

durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificações exigidas 

no ato convocatório. 

2. credenciar preposto(s) para representá-la junto ao CONTRATANTE, com a incumbência de 

resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato. 

3. responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos e serviços contratados, nos termos 

da legislação vigente, não podendo, em hipótese nenhuma caucionar ou utilizar o contrato 

para qualquer operação financeira, bem como, ceder ou sublocar os serviços a terceiros, 

exceto os serviços de alinhamento, balanceamento, capotaria, funilaria, pintura, tapeçaria, 

vidraçaria, ar condicionado, bomba injetora e retífica de motor. 

4. executar todos os serviços que se fizerem necessários nos veículos que lhe forem 

confiados pela CONTRATANTE, dentro da boa técnica e de acordo com toda a legislação, 

normas e especificações técnicas pertinentes aos serviços, por meio de mão de obra 

qualificada, de modo a garantir o seu uso normal e perfeito, respondendo pela segurança e 

perfeição dos serviços executados. 

5. executar os serviços determinados dentro dos prazos estipulados no contrato. 

6. entregar o orçamento das peças a serem substituídas e dos serviços a serem executados 

nos veículos, no prazo determinado no contrato; 

7. facultar ao CONTRATANTE, a critério da mesma, o fornecimento de peças a serem 

aplicadas nos serviços contratados; 
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8. devolver ao CONTRATANTE as peças substituídas, devidamente acondicionadas, 

juntamente com o veículo reparado; 

9. refazer os serviços, executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza, sempre 

às suas expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de garantia; 

10. fornecer à CONTRATANTE Catálogo, Microfichas e/ou Listas de Preços Oficiais, Tabelas 

de Tempos de Reparos do fabricante, sempre atualizados, em mídia magnética ou escrita, 

sobre os quais serão garantidos os descontos, se ofertados pelo fabricante, ou viabilizar o 

acesso aos sites competentes no caso de alguma destas não serem fornecidas por meio 

físico por parte da fabricante; 

11. permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pelo CONTRATANTE dos serviços a 

serem executados, por servidor e/ou por preposto por ela indicados, facultando-lhes o livre 

acesso às instalações em que os trabalhos serão desenvolvidos, quando for necessária a 

vistoria, para comprovação da perfeita execução dos serviços e verificação das peças 

empregadas. O exercício da fiscalização não desobriga a CONTRATADA de sua total 

responsabilidade quanto aos serviços executados; 

12. receber os veículos do CONTRATANTE a qualquer hora do dia ou da noite, em casos de 

defeitos ou acidentes, providenciando o transporte e/ou reboque dos mesmos através de 

veículos de reboques apropriados, de modo que possibilite a remoção imediata do veículo 

que for sofrer qualquer tipo de manutenção ou acidentado do local onde se encontre, para 

a oficina da CONTRATADA, sob plena responsabilidade da CONTRATADA. 

13. manter espaço físico coberto para guarda dos veículos dentro da oficina, não permitindo 

que nenhum veículo permaneça fora do espaço da oficina; 

14. A proponente vencedora deverá ter manta imantada, para cobrir a logomarca da PMMG 

plotadas nas viaturas, em caso de testes externos ao local de onde a viatura está sendo 

soerguida. 

15. responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE, 

seus bens, pessoas ou bens de terceiros, em decorrência do descumprimento das 

condições aqui definidas ou por falha na execução dos serviços ou por emprego de peças 

inadequadas. 

16. possuir apólice de seguro empresa contra sinistros eventuais acobertando os veículos sob 

sua guarda contra furto e roubo, incêndio, desabamento, explosão, avarias resultantes de 

manobras no pátio e outro danos que porventura ocorram aos veículos. 

17. responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências 

decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre seus 

empregados e a  CONTRATANTE vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza, 

razão pela qual correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os ônus decorrentes 

de rescisões de contratos de trabalho e atos de subordinação de seu pessoal; 

18. entregar, após a execução dos serviços, o veículo lavado externamente e aspirado 

internamente, correndo os ônus por conta da CONTRATADA. 
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19- A CONTRATADA, se localizada sua sede a uma distância superior a 30 km (trinta 

quilômetros) da sede do Quartel do 25º BPM sito à rua Luzia Miranda dos Santos nº 125, 

bairro São Pedro em Sete Lagoas/MG, deverá providenciar o REBOQUE do veículo através 

de empresa credenciada, correndo os ônus por sua conta, ou seja, por conta exclusiva da 

PROPONENTE vencedora, de modo que possibilite a remoção imediata do veículo, a ser 

manutenido/revisado, da sede do Quartel do 25º BPM até a sua sede, e as manutenções 

realizadas retornar com o mesmo também removido em veículo próprio, sob plena 

responsabilidade da PROPONENTE vencedora. 

20 - A proponente vencedora deverá apresentar em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura 

do contrato placa de experiência (placa verde) e manta imantada, para cobrir a logomarca 

da PMMG plotadas nas viaturas, em caso de testes externos ao local de onde a viatura 

está sendo soerguida. 

21 - A CONTRATADA deverá entregar o Orçamento de Serviços e Peças no prazo máximo de 

até 02 (dois) dias úteis, após o recebimento do veículo em suas instalações, após este 

prazo A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no veículo em até 01 (um) dia útil após 

aprovação do orçamento, autorização do serviço através do recebimento da Nota de 

Empenho pela CONTRATADA e retirada do veículo da Unidade, devolvendo-o em 1(um) 

útil após o cumprimento dos tempos constantes na Tabela tempária e tabela de preço da 

AUDATEX. .A entrega dos serviços será feita juntamente com a nota fiscal respectiva. 

II - DO CONTRATANTE  

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 o livre acesso às instalações para a plena execução 

do contrato;  

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

Cláusula Décima - DAS PENALIDADES  

A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará à aplicação as sanções previstas nos art. 86 

e 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, artigo 38 e 39 do Decreto estadual 45.902/2012, e, 

obedecerá, ainda, para o caso de multa, aos critérios estabelecidos nas letras a, b e c do Inciso II 

do art. 16 do Decreto 44.786/08.  

I) Advertência;  

II) – Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º dia de atraso;  

III) – Vinte por cento sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou entrega de 

objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 
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diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

IV) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública 

Estadual, por prazo não superior a dois anos – artigo 38, III do Decreto Estadual 45.902/2012, e 

artigo 6º da Lei Estadual 13.994/2001;  

V) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, 

obedecido o disposto no inciso II do artigo 54 do Decreto 45.902/2012.  

§ 1º Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública 

Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de 

até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou 

serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumpridas, conforme 

previsão constante do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93;  

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 

cinco dias úteis;  

§ 3º. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 

órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.  

§4º Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito; 

§5º. Iniciado o processo de multa, caso o fornecedor 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.  

§6º 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.  

§ 7º A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, conforme previsto no § 3º do 

art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, é de competência exclusiva de Secretário de Estado ou 

autoridade equivalente, insuscetível de delegação.  

§ 8º As multas estipuladas nos inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.  

§ 9º O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido aos cofres do CONTRATANTE no prazo 

de 05(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser retido dos 

pagamentos, descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado 
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judicialmente se julgar conveniente.  

§ 10º A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 

quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela firma e aceito pelo 

CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 

obrigações assumidas. 

Cláusula Décima Primeira - DA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, 

devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em 

conformidade com o previsto no edital e na proposta da CONTRATADA. 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, 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, serviços objeto do 

contrato, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da proposta da 

CONTRATADA. 

Cláusula Décima Segunda - DAS ALTERAÇÕES  

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 de Lei nº 

8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.  

Cláusula Décima Terceira - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

Das decisões proferidas pela Administração caberão:  

I - Recurso, por escrito, no prazo de 05 (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 Quarta - DA RESCISÃO  

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 nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do Art. 

79, inciso II, combinado com o Art. 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 Quinta - 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 total ou parcialmente o fornecimento ora ajustado. 

Caso os serviços de assistência e manutenção técnicas sejam, por força de previsão legal ou 

contratual, de responsabilidade de terceiro, a CONTRATADA será solidariamente responsável 

pelos mesmos, respondendo, assim, por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da 

mencionada prestação de serviços.  

Cláusula Décima Sexta - DA PUBLICAÇÃO  

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma 

resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.  

Cláusula Décima Sétima - DO FORO  

Fica eleito o foro de Belo Horizonte 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.  

Sete Lagoas/MG, _____ de outubro de 2016. 
 

 
ESTADO DE MINAS GERAIS / 25º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

CONTRATANTE 
 

 
CONTRATADA 

 

 
TESTEMUNHAS 

  
 NOME:       NOME: 
 CPF:        CPF: 
 RG:        RG: 

 

 

 

 



40 

ANEXO V – PREÇOS DE REFERÊNCIAS DAS ESPECIALIDADES DOS SERVIÇOS 
Manutenção e reparos mecânicos em geral em veículos leves/médios – H/T/H R$91,66 

Manutenção e reparos mecânicos e elétricos em geral em motocicletas Honda e 

Yamaha – H/T/H 

 

R$73,50 

Lanternagem, funilaria, plotagem e tapecaria – H/T/H R$113,33  

Alinhamento – Unidade. R$ 70,00 

Balanceamento – Unidade. R$ 14,66 

Reparos em pneumáticos – Unidade. R$ 13,66 

 


