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EDITAL   DE   LICITAÇÃO 

 

Modalidade: PREGÃO Nº. 003/2014 – CAP 
Processo: N. 12501330000015/2014 – CAP 
 

Tipo: ELETRÔNICO 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em produção 

gráfica para a confecção de CÉDULAS DE CARTEIRA ESPECIAL DE IDENTIDADE, para a 

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG, em conformidade ao descrito e especificado 

no Anexo “I” deste Instrumento Convocatório. 

 

RECIBO 

 

A Empresa ______________________________________________________________ retirou 

este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

_____________________________________ ou pelo tel/ fax: _________________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / 2014. 

________________________________________________ 

Nome / RG / Assinatura 

 

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser remetido AO PREGOEIRO do CENTRO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (CAP), localizado na Rua Álvares Maciel nº. 58, Bairro Santa 

Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30150-250 ou pelo fax (31) 3307-0450 ou pelo 

endereço eletrônico: 0841478@pmmg.mg.gov.br.  
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PREGÃO N. 003/2014 - TIPO ELETRÔNICO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO N. 003/2014 – CAP 

Processo: N. 12501330000015/2014 – CAP 

Tipo: ELETRÔNICO 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em produção 

gráfica para a confecção de CÉDULAS DE IDENTIDADE MILITAR, para a Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais – PMMG, em conformidade ao descrito e especificado no Anexo “I” deste 

Instrumento Convocatório. 

NORMAS DA LICITAÇÃO 
 

1 – PREÂMBULO 

O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG), representada neste ato pelo Centro de Administração de Pessoal (CAP) da PMMG, 

inscrito sob o CNPJ de n. 16.695.025/0001-97, Inscrição Estadual isento, com sede na Rua 

Álvares Maciel, n. 58, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, CEP 30150-250, torna público, para conhecimento dos interessados, que em 

conformidade com os preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006, Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de 

setembro de 2001, e pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 18 de abril de 2008, nº. 45.902, de 

27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, 

nº. 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, pela Resolução Conjunta SEPLAG/JUCEMG nº. 6419, de 

30 de novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com 

suas alterações, e Resolução SEPLAG nº. 009, de 16 de fevereiro de 2009, bem como pelas 

condições estabelecidas no presente edital, fará realizar processo licitatório, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO ofertado por LOTE, em sessão pública, 

através do sítio www.compras.mg.gov.br, para: Contratação de serviços especializados em 
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produção gráfica para a confecção de Cédulas de Identidade Militar, para a Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais – PMMG, em conformidade ao descrito e especificado no Anexo “I” deste 

Instrumento Convocatório. 

O pregão será realizado pelo Pregoeiro 1º Sargento Ozimar Dias Ferreira, tendo como suplente o 

1º Sargento Jefferson Mike da Cruz e como equipe de apoio 2°Sgt QPR Nelson Carlos Rodrigues 

e 2°Sgt PM José Antônio Santos, designados pelo Chefe do Centro de Administração de Pessoal 

da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme publicação inserta no Boletim Interno do Centro de 

Integrado de Comunicação Operacional nr. 06, de 17 de fevereiro de 2014 e regido pela Lei 

Estadual n. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual n. 44.786, de 18 de abril de 

2008, e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 

pela Lei Estadual n. 13.994, de 18 de setembro de 2001, pelo Decreto Estadual n. 45.018 de 20 

de janeiro de 2009, pelo Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, demais normas 

pertinentes e pelas condições estabelecidas, pelo presente edital. 

1.1 - As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site 

www.compras.mg.gov.br, no período compreendido entre às 09h00min do dia 29 de maio de 

2014-Qui às 08h59min do dia 10 de junho de 2014-Ter; 

1.2 - A abertura da Sessão de Pregão e classificação das Propostas Comerciais terá início às 

09h00min no dia 10 de junho de 2014-Ter; 

1.3 - A abertura da Sessão de lances do Pregão terá início às 09h30min do dia 10 de junho de 

2014-Ter; 

1.4 - Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de 

Brasília – DF; 

1.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, que impeça a realização 

da sessão do pregão na data marcada, a mesma será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, salvo se houver 

comunicação em contrário por parte do pregoeiro. 

2 – OBJETO 

Constitui objeto do presente Pregão a contratação de empresa para prestação de serviços 

especializados em produção gráfica para a confecção de Cédulas de Identidade Militar, para a 
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Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG, em conformidade ao descrito e especificado 

no Anexo “I” deste Instrumento Convocatório. 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação, somente as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

objeto desta licitação e que em sua produção gráfica possuam condições de imprimir Cédulas de 

Carteira Especial de Identidade com a utilização da Tecnologia Calcográfica, também conhecida 

como “Talho Doce”, uma vez que essa técnica permite verificar, com objetividade e clareza, 

através de laudos periciais a autenticidade das Carteiras de Identidade dos militares, mesmo 

estando estas plastificadas, desde que previamente credenciadas no Portal de Compras, 

www.compras.mg.gov.br, link “Fornecedores” 

3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles 

que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 

punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 

3.3 - Todas as pessoas jurídicas participantes do presente processo licitatório deverão preencher 

os pressupostos técnicos ora estabelecidos, bem como apresentar obrigatoriamente a 

documentação descrita no item 8, deste Edital; 

3.4 -Os 3 (três) primeiros licitantes detentores das melhores propostas classificadas deverão 

encaminhar ao pregoeiro e à equipe de apoio, amostras de 01 (um) Protótipo do Original do 

modelo, conforme especificação constante  no Anexo ”I” deste Edital, em até 05 (cinco) dias 

corridos, contados a partir do encerramento da sessão do pregão eletrônico, para serem avaliadas 

em conformidade com as especificações contidas no Decreto Estadual n. 40.146, de 16 de 

dezembro de 1998. A não apresentação no prazo ou apresentação em desconformidade com as 

especificações previstas acarretará em eliminação do processo licitatório;  

3.5 - A participação neste processo licitatório implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Instrumento Convocatório. 

4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

Qualquer pessoa, através do fax n. (31) 3307.0450, telefone (31) 3307. 0455 ou e-mail 

0841478@pmmg.mg.gov.br poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
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presente Edital de Licitação, até o quinto dia após a sua publicação, conforme previsto no artigo 

11 do Decreto Estadual n. 44.786, de 18 de abril de 2008;  

4.1 - Os questionamentos e impugnações porventura apresentados serão imediatamente 

disponibilizados, através do fax ou endereço eletrônico (e-mail) informado, e serão respondidos 

pelo Pregoeiro no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento; 

4.2 - Posteriormente ao envio do Fax ou e-mail, as impugnações, mediante recibo de envio, 

obrigatoriamente, deverão ser formalizadas por escrito, encaminhadas ao Pregoeiro e 

protocoladas na Seção de Identificação, Mobilização e Inativos – SIMI, situada na Rua Álvares 

Maciel n. 58, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30150-250, até o quinto 

dia após a publicação do edital, no horário de 08h30min as 12h00min e 14h00min as 18h00min as 

2ª, 3ª, 5ª e 6ª feiras, e as 4ª feiras no período de 08h30min as 13h00min; 

4.3 - Acolhida a impugnação ao Edital, será sanada a irregularidade apontada e designada nova 

data para a realização do certame, se for o caso. 

4.4 - Para os efeitos legais na contagem de todos os prazos previstos neste Edital serão 

observadas as normas previstas nos artigos 10 e 11 do Decreto Estadual/MG n. 44.786/2008. 

4.5 - A não impugnação ao presente Edital, na forma e prazo acima definidos, acarreta a 

decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

4.6 - Após a apresentação da proposta e da documentação de habilitação não serão aceitas 

alegações de desconhecimento ou discordância dos termos do presente Edital. 

5 – CREDENCIAMENTO 

Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se pelo sitio 

www.compras.mg.gov.br, opção “FORNECEDOR”, conforme as instruções ali contidas, no prazo 

mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico; 

5.1 - O credenciamento implica no recebimento de login e senha eletrônica de acesso ao sistema, 

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

Planejamento e Gestão (SEPLAG); 

5.2 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas através da 

Central de Atendimento aos Fornecedores, através do sítio 

cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br,   LigMinas – telefone: 155 (para Capital ou 
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cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras localidades e celular); 

5.3 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, coordenadora do sistema eletrônico, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros; 

5.4 - O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica na 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 16 do 

presente Edital; 

5.5 - Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de uma empresa licitante no 

mesmo processo licitatório, como também, não será permitido mais de um credenciado por 

empresa licitante; 

5.6 - O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capitulo V, da Lei Complementar 

Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados pelo Decreto Estadual n. 44.630, de 03 

de outubro de 2007, com redação dada pelo Decreto Estadual n. 45.749, de 05 de outubro de 

2011 e Resolução SEPLAG/MG n. 58, de 30 de novembro de 2007, deverá comprovar a condição 

de pequena empresa, quando do seu credenciamento junto ao Cadastro Geral de Fornecedores – 

GAGEF/SIAD; 

5.7 - Para fins de registros cadastrais no CAGEF, a comprovação de condição de pequena 

empresa, dar-se-á nos termos dos arts. 3º e 4º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEDE/JUCEMG 

n. 6.419, de 30 de novembro de 2007.  

6 – PROPOSTAS COMERCIAIS 

As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, na opção 

“FORNECEDOR”, até o dia 10 de junho de 2014 às 08h59min, 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. 

6.1 - O fornecedor vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a sua 

“Proposta Comercial”, de forma impressa, em duas vias, apresentada em papel timbrado, sem 
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emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, assinada e 

carimbada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa licitante e 

deverá constar: 

6.1.1 - Razão Social, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, endereço eletrônico, 

telefone e fax da empresa proponente; 

6.1.2 - Números de referência deste Pregão e do Processo Licitatório; 

6.1.3 - O prazo de validade da “Proposta Comercial” será de 60 (sessenta) dias a contar da data 

marcada para a abertura destas; 

6.1.4 - Descrição minuciosa dos serviços ofertados, na forma das especificações constantes no 

Anexo I deste Edital; 

Indicar expressamente: 

6.1.5 - O nome do fabricante e a marca; 

6.1.6 - A procedência do produto (se nacional ou estrangeira); 

6.1.7 - Prazo da entrega do material: no máximo 20 (vinte) dias corridos contados a partir da 

emissão da Nota de Empenho ou documento equivalente; 

6.1.8 - As propostas deverão ter prazo de garantia dos produtos contra defeito de fabricação de 

no mínimo 12 (doze) meses, ou conforme normas próprias do fabricante, as quais serão aceitas 

pela PMMG, desde que tal prazo não seja inferior à garantia especificada no Edital. 

6.1.9 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem o preço para o lote objeto desta licitação; 

6.1.10 - As propostas deverão atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo aceitas 

aquelas que contemplem apenas parte do objeto; 

6.1.11 - Todas as propostas deverão atender as especificações técnicas dos objetos licitados, 

constantes do Anexo “I” deste Edital; 

6.1.12 - Preço unitário e total, em algarismo e por extenso, em moeda corrente do país. No caso 

de divergência entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro e, ocorrendo divergências 

entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão os valores por extenso; 
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6.1.13 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do recolhimento 

das parcelas relativas ao ICMS incidentes sobre os bens efetivamente fornecidos, conforme 

dispõe o Decreto Estadual n. 43.349, de 30 de maio de 2003. 

6.1.13.1 - O fornecedor mineiro, cumprindo o estabelecido na Resolução Conjunta n. 3.458, de 22 

de julho de 2003, (SEPLAG / SEF) deverá informar em sua proposta, além do preço normal de 

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

6.1.13.2 - O disposto no item anterior não se aplica aos contribuintes enquadrados como 

Microempresa (ME), optante do SIMPLES NACIONAL (Resolução Conjunta n. 3.674, de 14 de 

julho de 2005, que alterou a Resolução Conjunta n. 3.458, de 22 de junho de 2003, - SEPLAG / 

SEF) e contratação de serviços não sujeitos a tributação por ICMS. 

6.1.13.3 - Quando houver migração do regime ordinário de tributação para o SIMPLES, a 

proponente, já contratada, deverá manter o valor proposto, convertendo o desconto do ICMS em 

desconto incondicional. 

6.1.13.4 - Quando a empresa proponente no curso da execução contratual for desenquadrada do 

SIMPLES NACIONAL, deverá deduzir do desconto comercial o valor alusivo ao ICMS. 

6.1.14 - Declaração de que nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre 

o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 

Licitante; 

6.1.15 - Tratando-se de micro empresas (ME’s) e empresas de pequeno porte (EPP’s), deverá ser 

observado durante o procedimento licitatório o disposto no Decreto Estadual n. 44.630, de 03 de 

outubro de 2007, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado dispensado às ME’s e 

EPP’s, nas aquisições públicas; 

6.1.16 - Local da entrega: Almoxarifado do Centro Administração de Pessoal da PMMG, 

localizado na Rua Álvares Maciel, n. 58, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 

30150-250;  

6.2 - O preço consignado na proposta será inalterado, durante toda a vigência do contrato;  

6.3 - Todas as condições estabelecidas para o item licitado, Anexo I, serão tacitamente aceitas 

pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial; 

6.4 - Será desclassificada a “Proposta Comercial” que não atender as exigências deste Edital. 
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7 – DA SESSÃO DO PREGÃO 

Após a fase de abertura das propostas, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico, 

no horário e dia previstos neste edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

 

7.1 - DOS LANCES 

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

e convidará os licitantes a apresentarem lances, observados o horário estabelecido e as regras de 

aceitação desses; 

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

mensagens trocadas no “chat” do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado 

apresentado pelos licitantes, vedada à identificação do fornecedor; 

7.1.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema; 

7.1.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de valor igual, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar; 

7.1.5 - Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica 

apresentada para efeito da classificação final; 

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

sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  O Pregoeiro, 

quando possível, dará continuidade à sua atuação no processo licitatório, sem prejuízo dos atos já 

realizados; 

7.1.7 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após publicação no Diário Oficial de Minas Gerais; 

7.1.8 - 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; 

7.1.9 - O licitante será responsável pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

pregoeiro, pelo sistema ou de sua desconexão. 
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7.2 - DO JULGAMENTO 

7.2.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, atendidas as especificações do Anexo 

I deste instrumento convocatório;  

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

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

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

7.2.3 - Caso não se realizem os lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e o valor estimado para a contratação; 

7.2.4 - Havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do Edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado para contratação, ela poderá ser aceita; 

7.2.5 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro consultará por meio eletrônico 

a situação de regularidade do licitante detentor da melhor proposta perante o Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP; 

7.2.6 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor 

da melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, devendo esta 

comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação e proposta atualizada com os 

valores obtidos no pregão, pelo e-mail: 0841478@pmmg.mg.gov.br ou via fax (31) 3307.0450 e 

telefone (31) 3307.0455, no prazo de 30 (TRINTA) MINUTOS, com obrigatoriedade de 

encaminhamento do original ou cópia autenticada dos documentos de habilitação definitiva, no 

prazo máximo de 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS para o seguinte endereço: Rua Álvares Maciel, n. 58, 

Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30150-250 - Seção de Identificação, 

Mobilização e Inativos/CAP sob pena de decadência, com a sua conseqüente desclassificação 

no certame; 

 7.2.6.1 - O licitante que estiver inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP será inabilitado e observadas as 

mesmas providências previstas no item 7.2.6 em relação aos demais licitantes, na ordem de 

classificação; 

7.2.7 - Considera-se inaceitável para todos os fins aqui dispostos a proposta que não atender às 

exigências fixadas neste Edital, ou determinar preços manifestamente inexequíveis; 

7.2.8 - Quando necessário, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que demonstre a 

exequibilidade de seus preços;  
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7.2.9 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta; 

7.2.10 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às 

exigências de habilitação, serão convocados os demais licitantes remanescentes, 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 

objeto deste Edital, para o qual apresentou proposta; 

7.2.11 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido um melhor preço; 

7.2.12 - Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das mesmas até o 

momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à contratação, 

observadas as seguintes regras; 

7.2.13 - O Pregoeiro convocará a pequena empresa que atenda o subitem 5.6, detentora da 

proposta de menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos 

valores sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado 

pelo proponente vencedor, para que apresente nova proposta de preço INFERIOR ao valor da 

melhor oferta inicial, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência; 

7.2.14 - Realizada nova oferta de preço, nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo, motivadamente, a respeito; 

7.2.15 - Sendo aceitável a nova oferta de preço, será analisada a documentação de habilitação da 

pequena empresa que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 

7.2.16 - Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa regularizar sua 

documentação fiscal, o Pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão e registrar em ata que 

todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecerem no dia, horário e local 

informados para a retomada da sessão de lances do lote em referência; 

7.2.17 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a pequena 

empresa for declarada vencedora, para a devida e necessária regularização; 

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

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas;  
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7.2.19 - O prazo previsto no subitem 7.2.17, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido 

pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração Pública Estadual; 

7.2.20 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior, implicará a 

decadência do direito à contratação; 

7.2.21 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a pequena empresa será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do processo licitatório; 

7.2.22 - Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências 

de habilitação, o Pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na 

situação de empate prevista no subitem 7.2.13, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

7.2.23 - Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate, ou não ocorra a 

apresentação de nova proposta de preço, ou não sejam atendidas as exigências documentais de 

habilitação, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante originalmente declarado vencedor; 

7.2.24 - O disposto no subitem 7.2.12, somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver 

sido apresentada por pequena empresa; 

7.2.25 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o Pregoeiro poderá negociar com o 

autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço; 

7.2.26 - 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.br 

8 – DA HABILITAÇÃO 

8.1 - Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem os documentos relacionados 

a seguir, em original, cópia autenticada ou em cópia com apresentação do original para 

autenticação pelo pregoeiro; 

8.1.1 - Qualquer documento que for substituído por ordem judicial, deverá ser apresentado com a 

cópia de inteiro teor da decisão prolatada, devidamente autenticada pela vara correspondente, 

cópia também autenticada da movimentação interna quanto à publicação, se houver, bem como, a 

última movimentação oficial, em data atualizada do processo judicial;  

8.1.2 - Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos se nestes estiver 

impresso o site que os disponibilizou e houver a possibilidade de constatação de suas 
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veracidades, devidamente observados os prazos de validade, conforme dispõe o subitem 8.1.3 

deste Edital; 

8.1.3 - Todos os documentos de habilitação dos licitantes deverão estar com prazo de validade em 

vigor, durante todo o processo licitatório. Caso o documento não especifique o prazo de validade, 

considerar-se-á válido pelo prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua 

expedição/emissão;  

8.1.4 - Toda a documentação apresentada pelos licitantes, para fins de habilitação, deverá 

pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente fornecerá o objeto da licitação, ou seja, o 

número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em 

todos os documentos, com a seguinte exceção: quando o licitante apresentar-se como filial, 

poderão ser apresentados com o CNPJ da empresa matriz, a CND relativa ao INSS e o certificado 

de regularidade relativo ao FGTS, desde que o interessado comprove que o recolhimento do INSS 

e do FGTS é realizado de forma centralizada. 

8.2 - REGULARIDADE JURÍDICA: 

8.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

8.2.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades empresariais, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

8.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

8.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando 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. 

8.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

8.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

8.3.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame; 

8.3.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
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8.3.4 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 

regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou, ainda, prova de garantia em juízo de 

valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio; 

8.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

8.3.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

8.3.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

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

regularidade fiscal conforme prevê os subitens 7.2.17; 7.2.18; 7.2.19 e 7.2.20 deste Edital; 

 

8.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

8.4.1 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, 

para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei  no 5.452, de 1o 

de maio de 1943 e Lei Federal n o 12.440, de 07/07/2012;  
 

8.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.5.1 - Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial e/ou Extrajudicial expedida pelo 

cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução da pessoa física, no 

máximo 90 (noventa) dias antes da data prevista para realização da sessão do Pregão Eletrônico, 

de acordo com o inciso II, do Artigo 31, da Lei Federal n. 8666, de 21 de junho de 1993; 

8.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - apresentar os seguintes documentos: 

8.6.1 - Comprovação de aptidão técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidade e prazo com o objeto da presente licitação, através da 

apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de que a empresa já executou serviço da mesma 

natureza, Fornecimento e Confecção de Formulário de Segurança com Impressão em Calcografia 

(“Talho Doce”), “Off-Set” e Tipografia, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório de sua capacidade técnica para atender ao objeto da presente licitação, com 

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

demais condições do fornecimento; 

8.6.2 - Declaração firmada pelo Sindicato de Classe das Indústrias Gráficas de que a empresa 

possui maquinário específico para atender ao fornecimento do objeto da presente licitação; 
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8.6.3 - Os Atestados e as Declarações citadas nos itens abaixo farão parte dos documentos de 
habilitação; 

   Juntamente com os documentos referidos no item 8, deverão ser  apresentadas para fins 

de habilitação, as declarações conforme os modelos a seguir: 

DECLARAÇÃO 
 

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

penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do 

Pregão Eletrônico _____/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

 

Data e local 
 

_____________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

DECLARAÇÃO 

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

Gerais – CAGEF, sob as penas da lei, que as informações abaixo sobre a empresa    

............................., CNPJ n. ..........................., são firmes e verdadeiras: 

 1  Que 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; 

 2   Que 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 exprime a atual situação do fornecedor, comprovada pelos documentos apresentados ao 

setor de cadastramento de fornecedores; 

 3   O porte da empresa é ............., de acordo com o definido na legislação pertinente, 

especialmente o disposto no art. 3º da Lei complementar Federal n. 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 4   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. 

Belo Horizonte, .... de ................ de 2014. 
 

Nome / assinatura do sócio ou representante legal 
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8.7 - DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

8.7.1 - A licitante inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores da SEPLAG/MG poderá substituir os 

documentos dos itens 8.2 e 8.3. (exceto 8.3.2. quanto à inscrição Municipal; 8.3.5. Prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal e 8.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda 

Municipal do domicílio ou sede do licitante), pelo Certificado de Registro Cadastral, observando 

que, na hipótese dos documentos nele indicados estiverem com prazos vencidos, deverá 

apresentar outros com validade em vigor, observado o Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de 

janeiro de 2012; 

8.7.2 - A autenticidade dos Certificados de Registro Cadastral (CRC/SEPLAG) de que trata o item 

8.7.2.2, bem como os prazos de validade da documentação, deverão ser confirmados pela 

unidade de compra, durante a fase de habilitação, através de meios eletrônicos pelo site: 

www.compras.mg.gov.br; 

8.7.2.1 - Caso algum dos documentos exigidos no Edital não conste no cadastro de fornecedores 

ou esteja com data de VALIDADE VENCIDA, o licitante detentor da melhor proposta deverá enviá-

lo, imediatamente, via fax no prazo de 30 (trinta) minutos, após o encerramento do Pregão 

Eletrônico n. 003/2014-CAP, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no 

prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para o endereço descrito no item 7.2.6; 

8.7.2.2 - Serão analisados no Certificado de Registro Cadastral –CRC/SEPLAG somente os 

documentos exigidos para este processo licitatório, sendo desconsiderados todos os outros 

documentos, mesmo que estejam válidos; 

8.7.3 - Será facultado ao pregoeiro a verificação de informações e o fornecimento de documentos 

que constem de sites eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, 

emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo, conforme  § 2º, do 

art. 9°, do Decreto Estadual n. 44.786, 18 de abril de 2008; 

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

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

apresentados os documentos para verificação, o licitante será inabilitado; 
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9 – DAS AMOSTRAS 

9.1 – Os 3 (três) primeiros licitantes detentores das melhores propostas classificadas deverão 

apresentar amostras de 01 (um) Protótipo/Original (Prova de Máquina), devidamente identificadas 

quanto ao número da licitação, nome e o número do lote/item a que se refere, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados após o término da sessão do presente pregão eletrônico, 

sob pena de desclassificação em caso de não apresentação;  

 9.2 – O Protótipo a ser apresentado deverá seguir, exatamente, todos os detalhes constantes no 

Anexo “I” deste Edital, tais como: desenhos, textos, posições, tarja em “talho doce” (cor e 

desenho), conforme especificado no Anexo “I” e entregue em embalagem apropriada, sob pena de 

desclassificação por estar em desacordo;  

9.3 As amostras devem estar identificadas com o nome do produto e nome da licitante; 

9.4 A comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais do Centro de Administração 

de Pessoal - CPARM/CAP terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para análise e decisão sobre a 

aprovação ou não do protótipo apresentado pela proponente, conforme exigido neste Edital, prazo 

este que poderá ser prorrogado a critério da Comissão, dando-se a devida ciência aos 

interessados; 

9.5 Após aprovação pela Comissão Permanente de Recebimento de Material do protótipo 

apresentado, a proponente deverá entregar na Seção de Mobilização Identificação e Inativos do 

Centro de Administração de Pessoal da PMMG, situado na Rua Álvares Maciel, 58, Bairro de 

Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG, CEP 30150-250, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 50 

(cinquenta) formulários, amostras para os devidos testes de impressão; 

9.6 As amostras serão avaliadas, para constatação da compatibilidade do produto ofertado com as 

especificações do Edital para sua perfeita identificação, com emissão de pareceres, que 

constituirão elementos para julgamento e posterior adjudicação das propostas, podendo o 

Pregoeiro, se entender necessário, recorrer a setores técnicos especializados internos da PMMG, 

bem como a órgãos da Administração Pública Estadual capacitados tecnicamente para tal fim. As 

amostras das licitantes desclassificadas, somente serão devolvidas após conclusão de todo o 

processo licitatório; 

9.7 Não Haverá devolução de amostras da empresa vencedora, para servir de comparação das 

carteiras de identidades objeto desta licitação, as quais deverão estar compatíveis com as 

amostras e com o especificado neste Edital. 
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10 –DOS RECURSOS 

Declarado o vencedor, qualquer licitante terá o prazo de até 10 minutos para manifestar 

motivadamente, por meio eletrônico, em formulário próprio, a intenção de recorrer, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos; 

10.1 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como 

os que forem enviados por fax; 

10.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito 

de interpor recurso; 

10.3 Os recursos deverão ser decididos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; 

10.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

10.5 O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos 

deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou e-mail. 

11 - DA  ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso, 

ou quando existir for decidido por ele com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 

Competente; 

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

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará 

o procedimento licitatório. 

12 – DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E ASSINATURA DO 

CONTRATO 

Encerrado o processo licitatório, o representante legal da licitante que tiver apresentado a 

proposta vencedora e que teve as amostras apresentadas devidamente aprovadas será 

convocado para firmar o respectivo termo de contrato, conforme minuta constante do Anexo IV e 

retirar a Nota de Empenho. 

12.1 Para confecção da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, o adjudicatário deverá 
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comprovar a manutenção das condições demonstradas na fase de habilitação; 

12.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular ou recuse-se a retirar a Nota de 

Empenho e assinar o Contrato, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a 

ordem de classificação;  

12.3 O representante legal da licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá retirar a 

Nota de Empenho e assinar o Contrato, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 

comunicação do ato, através de FAX ou meio eletrônico; 

12.4 Na ocorrência da hipótese de o adjudicatário deixar de retirar o instrumento contratual no 

prazo fixado neste Instrumento Convocatório, o fato em si constituirá descumprimento total da 

obrigação assumida, podendo o respectivo objeto da licitação ser adjudicado à licitante 

remanescente, na ordem de classificação a exclusivo critério da Administração, sujeitando-se, 

ainda, o licitante faltoso às penalidades e sanções previstas neste instrumento e na legislação 

pertinente; 

12.5 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada da Nota de Empenho e 

assinatura do Contrato, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes 

do decurso do prazo fixado no subitem 10.3 para tal e devidamente fundamentada, sendo 

analisada à critério da Administração. 

13 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

A entrega do objeto deverá ser realizada perante a CPARM (Comissão Permanente de Avaliação 

e Recebimento de Materiais) designada pelo Chefe do Centro de Administração de Pessoal para 

tal fim, que adotará os seguintes procedimentos: 

a) Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de 

uma via do Anexo I deste instrumento e da respectiva proposta, receberá o OBJETO para 

verificação de especificações, quantidade, validade, prazos, preços e outros dados pertinentes. 

Encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, 

receberá provisoriamente os produtos, mediante recibo; 

b) Recebimento definitivo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos do 

Edital e da proposta vencedora, com aprovação do membro técnico, se houver, será efetivado o 

recebimento definitivo, mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota 

Fiscal, em conformidade com as normas internas da PMMG. 

13.1 Caso fique constatada alguma irregularidade na entrega do objeto, a Contratada, após 

comunicação da CPARM, deverá saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;  
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13.2 Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, a CPARM reduzirá a termo os fatos 

ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidade, se for o caso; 

13.3 Em caso de necessidade de adoção de providências por parte do vencedor, o prazo de 

pagamento será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-o a aplicação de 

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

em lei e neste instrumento. 

14 – DAS OBRIGAÇÕES 

   Constituem obrigações das partes: 

I - DA CONTRATADA: 
 

1. Entregar os bens constantes do ANEXO I do Instrumento Convocatório, no local determinado, 

no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir da emissão da Nota de 

Empenho ou documento equivalente. Observando-se no transporte, seja ele de que tipo for, 

as normas adequadas relativas a embalagem, volume, acondicionamento, etc; 

2. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a entrega do bem a si adjudicado, inclusive 

fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local;  

3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos 

termos do item 13.1; 

4. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados, ou prepostos, envolvidos na 

execução do Contrato; 

5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões em até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do Contrato; 

6. Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que 

verificados nas dependências da CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer 

vínculo empregatício; 

7. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8. Responsabilizar-se pela qualidade do material ofertado, dando garantia de sua conformidade 

e atendimento pleno às especificações técnicas exigidas para a produção dos bens, por 

período mínimo de 12 (dozes) meses.  
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II - DA CONTRATANTE  

1. Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do 

Contrato; 

2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

3. Fiscalizar a execução do Contrato, informando à CONTRATADA para fins de supervisão; 

4. Efetuar o pagamento no prazo previsto neste Edital. 

15 – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 O pagamento será efetuado em conformidade à quantidade de material entregue, de acordo com 

as Condições Comerciais previstas no Anexo I deste Edital, através do Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em qualquer Instituição Financeira, 

acompanhada dos documentos fiscais respectivos, e após o recebimento definitivo, pela 

CONTRATANTE através da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais – 

CPARM. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta dias) dias corridos após o recebimento 

definitivo do material e emissão da nota fiscal; 

15.1 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 oficial que 

venha substitui-lo, conforme a legislação vigente; 

1.5.2 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária abaixo, 

conforme o PARO/2014 neste exercício financeiro, ou outras que vierem a substitui-la em 

exercícios futuros. 

Natureza da despesa 

UO FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED ITEM IPG F IPU 

1251 06 181 141 4232 0001 3 3 90 39 31 1 0 1 
 

15.3 Para efeito de pagamento, a Nota Fiscal deverá ter o mesmo CNPJ da empresa vencedora 

do processo licitatório; 

15.4 Para efeito de pagamento, os empenhos e reforços de empenho somente serão emitidos 

para contratação com fornecedores que estiverem com o credenciamento em situação regular 

(Resolução Conjunta n. 6214, de 14 de maio de 2007, entre SEPLAG/SEF/AUDITORIA-GERAL); 
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16  – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro de 60 (sessenta) dias após o 

encerramento do Pregão Eletrônico, bem como o descumprimento total ou parcial dos contratos 

celebrados, acarretará a aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o 

contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto da Lei Estadual n. 14.184, de 31 de 

janeiro de 2002, observando-se os seguintes critérios: 

16.1 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, nos termos do Inciso I do art.38 do Decreto 

Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012; 

16.2 Multa, nos seguintes limites: 

16.2.1 Três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, nos termos da alínea “a” do 

inciso II do art.38 do Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012; 

16.2.2 Dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 

adjudicatário em efetuar o reforço de garantia, nos termos da alínea “b” do inciso I do art.38 do 

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

16.2.3 Em caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, a multa será de até 20% (vinte 

por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou 

defeitos ocultos que o torne impróprio para o uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, 

ainda, fora das especificações contratadas, nos termos da alínea “c” do inciso II e §1º. do inciso IV 

do art. 38 do Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012; 

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

Estadual, por prazo não superior a dois anos, nos termos do Inciso III do art. 38 do Decreto 

Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012; 

16.4 Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

16.5 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 
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que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou 

omissão, nos termos do inciso IV do art. 38 do Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 

2012; 

16.6 As sanções de advertência, suspensão temporária do direito de participar em licitação e 

impedimento de contratar/licitar e declaração de inidoneidade, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a sanção de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do § 4º do art. 38 do Decreto Estadual nº. 

45.902, de 27 de janeiro de 2012; 

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

poderá ser também aplicada àqueles que: 

 a) - Retardarem a execução do pregão Eletrônico; 

 b) - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;  

 c) - Fizerem declaração falsa; 

 d) - Cometerem fraude fiscal; 

 e) - Deixarem de entregar documentação exigida para o processo licitatório. 

17 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

  Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta 

comercial não serão aceitas alegações de desconhecimento; 

17.1 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; 

17.2 É vedado à Contratada subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Pregão Eletrônico; 

17.3 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

motivado; 

17.4 O Pregoeiro, no interesse da administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
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comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

17.5 Caberá à empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, de sua 

desconexão ou conexão com provedor de velocidade incompatível; 

17.6 Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre a presente 

licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 08h30min as 12h00min e 13h00min as 

17h00min as 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feiras, e as 4ª feiras no período de 08h30min as 13h00min, pelo Fax 

(31) 3307-0450 ou Telefone (31) 3307-0455 ou pelo endereço eletrônico: 0841478@pmmg.mg.gov.br;  

17.7 -  PARTES INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTE EDITAL 

Anexo I – Especificação Técnica e Condições Comerciais. 

Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;  
Anexo III - Modelo de Termo de Confidencialidade; 
Anexo IV– Minuta do Contrato. 
 

18 – ORIENTAÇÕES FINAIS 

18.1 Quaisquer alterações referentes ao presente processo licitatório serão divulgadas através do 

Diário Oficial de Minas Gerais ou através do site www.compras.mg.gov.br; 

18.2 Os licitantes deverão, antes de formularem suas propostas, inteirarem-se convenientemente 

das condições deste Edital, bem como fazer uma análise das especificações e preços de 

mercado, para que na hora da realização da sessão do pregão, não haja divergências entre 

materiais/produtos ofertados, preços errôneos e especificações equivocadas. 

 

 

Belo Horizonte/MG, 27 de maio de 2014. 

 

(a) – Marco Antônio Ferreira Espósito, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2014 – CAP 

1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE 

1.1  Quantidade: 20.000 (vinte mil) Jogos de Espelhos de Cédulas de Identidade Militar para a 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG. 

1.2  A Carteira de Identidade Militar deverá ser confeccionada com as seguintes características: 

1.2.1 Papel, cores e dados semelhantes aos do modelo constante deste anexo; 

1.2.2 A ordem das inscrições da Carteira de Identidade Militar será semelhante à constante deste anexo; 

1.2.3 Papel de segurança, que contenha em sua massa filigranas coloridas visíveis e invisíveis de 94g/m² e 
marca d’água exclusiva do fornecedor. 

1.3 Impressão: 

1.3.1 Em formulário contínuo em “off-set”, com a expressão “PMMG” incorporada a um fundo artístico 

exclusivo, em formato retangular; 

1.3.2 Tarja em Tinta Laranja Luminescente no lado direito do anverso (frente),  e do lado esquerdo no verso, 

do pé ao topo do documento ao lado da tarja ( conforme modelo anexo );  

1.3.3 Fundo amarelo-ouro, caracteres em preto, tarja verde em impressão calcográfia (“Talho Doce”) e 

desenho exclusivo ( Conforme Modelo, anexo ); 

1.3.4 Fundo Numismático simplex e efeito íris com Brasão da República incorporado no verso;  

1.3.5 Brasão do Estado de Minas Gerais em Off Sett na cor preta no alto à direita do verso, incorporado ao 

efeito Iris; 

1.3.6 Fundo invisível fluorescente com Brasão da PMMG, mês, ano de fabricação (Ex: Março/2014 ) + a 

palavra “AUTENTICO”. 

1.3.7 O Emblema/Brasão da Corporação, nas cores originais, com a figura de “Tiradentes”, conforme 

modelo, será impresso no anverso (frente); 

1.3.8 No verso da Carteira de Identidade Militar, na parte central da tarja, lado superior, será impressa a 

expressão: “VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL”; 
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1.3.9 No verso da Carteira de Identidade Militar, na parte central da tarja, lado inferior, será impressa a 

expressão: “ LEI Nº 7.116 DE 29 AGO 83”. 

1.3.10 No anverso da Carteira de Identidade Militar, na parte central da tarja, lado superior, será impressa a 

expressão: “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” 

 1.3.11 No anverso da Carteira de Identidade Militar, na parte central da tarja, lado inferior, será impressa a 

expressão: “CARTEIRA ESPECIAL DE IDENTIDADE”; 

1.3.12 Holograma “foil” no verso com a sigla “PMMG”. Tinta laranja luminescente “Anti-Copiativa”; 

1.3.13 O símbolo da Bandeira de Minas Gerais (“Triângulo”), com as incrições (“LIBERTAS QUAE SERÁ 

TAMEN”), será impresso reticulado no anverso (frente). 

1.4 Cores: 

1.4.1 Tarja em verde, fundos amarelo-ouro, textos na cor preta, chancela na cor preta. 

1.5 Formato em duas Faces ( anverso (frente) e verso), conforme modelo, anexo. 

1.5.1 Altura 18/6” (dezoito sextos de polegada), sendo 16/6” (dezesseis sextos de polegada) corpo da 

Carteira e 2/6” (dois sextos de polegada) espaço técnico, na cabeça da carteira, sem impressão. 

1.5.2 Largura 9,0” (nove polegadas) sendo 4,0” (quatro polegadas) corpo da Carteira, 1,0” (uma 

polegada) de remalinas, sendo cada uma com ½” (meia polegada) de largura. 

1.5.3 Conforme modelo constante deste anexo, anverso (frente) e verso da Carteira Especial de 

Identidade serão unidos, com um friso entre duas partes, para serem dobradas posteriormente. 

1.6 Acabamento: 

1.6.1 Em formulário contínuo, divisão de 1/6” (um sexto de polegada) horizontal, com espaço técnico de 

2/6” (dois sextos de polegada) horizontal na cabeça de cada carteira, em espelhos de 12,0” (doze 

polegadas) na altura por 9,0” (nove polegadas) na largura, contendo 04 (quatro) carteiras na altura por uma 

carteira de largura (anverso + verso + remalinas), sem sanfonas transportadoras, com remalinas de ½” 

(meia polegada), incorporadas no mesmo papel da carteira, serrilhas de fácil destaque (mini-serrilhas) 

verticais e horizontais. Mais serrilhas tradicionais nas dobras dos espelhos, em sanfonas de 100 (cem) 

espelhos. 

1.7 Numeração: 

1.7.1 Tipográfica seqüencial, com seis dígitos na cor preta, dois lados dos versos da formulário a partir 

de: .......................................... 

1.8 Embalagem: 

1.8.1 Em pacotes plásticos encolhíveis contendo 500 (quinhentas) folhas A4 com 04(quatro) certificados 

cada, em caixa de papelão triplex, ondulado, reforçado, contendo 02 (dois) pacotes, num total 20.000 (vinte 

mil) carteiras, rotuladas, numeradas sequencialmente e lacradas com termo de segurança. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2014 - CAP 

 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO N. 003 /2014-CAP 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Signatário   

Estado civil do Signatário  

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 

Valor sem ICMS R$ Valor sem ICMS R$ 

Valor com ICMS R$ Valor com ICMS R$ 

MARCA  

PRAZO DE GARANTIA  

PRAZO DE ENTREGA  

Lote Único, conforme 
especificação técnica do 
Anexo I do Edital 

  

 Validade da Proposta Não inferior a sessenta (60) dias. 

Local de entrega Almoxarifado do Centro de Administração de Pessoal da PMMG, rua Álvares Maciel, n. 58, 
bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG, conforme anexo I do edital. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem 
como frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos. 

OBSERVAÇÕES: Os campos “Valores com ICMS” deverão ser preenchidos por todos os proponentes e os campos 
“Valores sem ICMS” deverão ser preenchidos apenas pelos fornecedores mineiros, conforme determina a Resolução 
conjunta n. 3.458, de 22 de julho de 2.003, das Secretarias de Estado da Fazenda e de Planejamento e Gestão, que 
regulamenta a isenção de ICMS para este caso. 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III – MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE  

 

Eu ............................................, CPF/MF ...................................., CI................., representante legal 

da empresa........................................................... declaro interesse em participar da Licitação para 

a contratação de serviços especializados em produção gráfica, para a confecção de Cédulas de 

Identidade Militar, para a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, e reconheço os procedimentos 

e as regras para habilitação, para licitação em geral e para a assinatura do Contrato, 

comprometendo-me a manter completo e absoluto sigilo sobre as características, peculiaridades e 

especificações dos documentos a serem confeccionados, seus itens de segurança e regras de 

confecção, comprometo-me, ainda, a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em 

hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, 

empregados e/ou propostos faça uso dessas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS de forma que 

refuja à execução do Contrato. 

 

 

Assinado por: (inserir o(s) nome(s) do(s) representante(s) legal(is)) 

Cargo: (inserir o(s) nome(s) do(s) representante(s) legal(is)) 

( Inserir Local e Data). 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO N.003/2014 – CAP 
 

 
CONTRATO N.       / 2014- CAP 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .................................. 

........................................,  QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 

DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO 

DE PESSOAL E A EMPRESA.............................., NA FORMA 

ABAIXO AJUSTADA. 

O Estado de Minas Gerais, através da Polícia Militar de Minas Gerais / Centro de Administração 

de Pessoal, entidade de Direito Público, CNPJ n. 16.695.025/0001-97, representado pelo 

................................., CPF ................................., RG n. .............................-......./......,  Ordenador 

de Despesas do Centro de Administração de Pessoal, conforme delegação contida no art. 10, 

inciso I, alíneas “d” e “e” c/c o art. 52 do Regulamento de Administração Financeira, Contabilidade 

e Auditoria da Polícia Militar (RAFCA/PM) doravante denominada CONTRATANTE e a empresa 

........................................................................, CNPJ n. ........................................, Inscrição 

Estadual .............................., Estado de ................................., representada pelo (a) 

..............................................................., RG n. .................-......../........, CPF ........................., 

doravante denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente Contrato de Prestação 

de serviços especializados em produção gráfica para a confecção de Cédulas de Identidade 

Militar, para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG, conforme PREGÃO N. 

003/2014-CAP, nos termos da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n. 

14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual n. 44.786, de 18 de abril de 2008, e 

subsidiariamente Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas 

pela Lei Federal n. 8.883, de 08 de Junho de 1994, e Lei  Federal n. 9.648, de 27 de Maio de 

1998, e da Lei Estadual n. 13.994, de 18 de Setembro de 2001, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

CCLLAAUUSSUULLAA  PPRRIIMMEEIIRRAA  ––  DDAASS  PPAARRTTEESS  

CONTRATANTE: CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PMMG 

Endereço: Rua Álvares Maciel, 58, Santa Efigênia, CEP: 30150-250, Belo Horizonte/MG 
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CNPJ: ......................................... 

Representante Legal: 

Ordenador de despesas: (NOME, MATRÍCULA E CFP) ..................................... 
 

CONTRATADA: .................................... 

Razão Social: ....................................... 

Endereço: ....................................... 

CNPJ: ....................................... 

Representante Legal: ....................................... 

 

CCLLAAUUSSUULLAA  SSEEGGUUNNDDAA--  DDOO  OOBBJJEETTOO  

1.1 - Este contrato tem por objeto .................................................................................................., 

conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes do 

AANNEEXXOO  II do Edital e proposta vencedora que fazem parte integrante deste Contrato. 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  TTEERRCCEEIIRRAA  --  DDOO  PPRREEÇÇOO  

2.1 - O preço global do presente Contrato é de R$ ....................... 

(.....................................................) no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na 

proposta da CONTRATADA, inclusive entrega no Almoxarifado do CAP em Belo Horizonte/MG, 

situado à Rua Álvares Maciel, 58, Santa Efigênia, sendo os seguintes preços unitários por lote e 

item: 

LOTE ÚNICO 

IITTEEMM  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  QQUUAANNTTIIDDAADDEE  VVAALLOORR  UUnniittáárriioo  RR$$  VVAALLOORR  TToottaall  RR$$  

          

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  QQUUAARRTTAA  --    DDAA  EENNTTRREEGGAA  EE  DDOO  RREECCEEBBIIMMEENNTTOO  DDOOSS  MMAATTEERRIIAAIISS  

A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens citados na Cláusula Segunda, no endereço da 

CONTRATANTE, visando assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções 

previstas na Cláusula Nona deste instrumento. 

I - Os bens serão entregues pela CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

contados a partir da emissão da Nota de Empenho. 
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II - A entrega deverá ser realizada perante a Comissão de Recebimento de Materiais 

designada pela CONTRATANTE para tal fim, a qual adotará os seguintes procedimentos: 

a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via 

do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, 

quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando 

irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá 

provisoriamente os bens, mediante recibo; 

b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de 

testes de conformidade, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da 

proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo 

circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas da 

CONTRATANTE. 

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

reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação das 

penalidades cabíveis; 

IV - Em caso de necessidade de adoção de providências por parte da CONTRATADA, os 

prazos de pagamento serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a 

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

estabelecidas na lei e neste instrumento; 

V - Os materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues na sua totalidade, dentro de 

um mesmo item da Nota de Empenho.  

CCLLÁÁUUSSUULLAA  QQUUIINNTTAA  ––  DDAA  GGAARRAANNTTIIAA  DDOOSS  BBEENNSS  

Conforme proposta da CONTRATADA, os bens indicados na Cláusula Primeira serão garantidos 

pelo período mínimo de 12 (seis) meses ou conforme as normas próprias do fornecedor, que 

serão aceitas pelo Contratante, desde que essa garantia não seja inferior à especificada no Edital, 

contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou montagem que os tornem impróprios para o fim que 

se destinam, sendo de sua inteira responsabilidade, todos os serviços, fornecimento na forma 

descrita no Termo de Garantia do Fabricante, que é aceito pela CONTRATANTE, sem prejuízo de 

outras condições estabelecidas no Edital. 
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CCLLÁÁUUSSUULLAA  SSEEXXTTAA  --  DDOO  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

O pagamento será efetuado mediante a respectiva entrega dos bens, através do Sistema 

Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em qualquer 

instituição bancária indicada pela CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta dias) dias corridos após 

recebimento definitivo do objeto. 

a) - Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeição de qualquer material, o prazo de pagamento será 

descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

b)  - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a 

partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  SSÉÉTTIIMMAA  --  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
 

Natureza da despesa  

UO 
 

FUN 
 

SUBF 
 

PRG 
 

ID P/A 
 

C/A 
C GD M ED 

 

ITEM 
 

IPG 
 

F 
 

IPU 

1251 06 181 141 4232 0001 3 3 90 39 31 1 0 1 
 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  OOIITTAAVVAA  --  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  

Constituem obrigações das partes: 

II  --  DDaa  CCOONNTTRRAATTAADDAA  

aa))  entregar e dar garantia para os bens no local determinado e de acordo com os prazos 

estabelecidos na proposta, contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento; 

cc))  observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a 

embalagens, volumes, etc; 

dd))  fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal, técnica e 

acessórios previstos; 

ee))  responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, 

inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 

ff))  manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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g) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do Contrato, conforme o disposto no § 1º do art. 65 da 

Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

h) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenientes ou prepostos, 

envolvidos na execução do Contrato; 

i) assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que 

verificados nas dependências da CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer vínculo 

empregatício; 

j) Cumprir as demais obrigações previstas no Edital do PREGÃO N. 003/2014-CAP e seus 

anexos, bem como da proposta da CONTRATADA. 

IIII  --  DDAA  CCOONNTTRRAATTAANNTTEE  

aa))  comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer irregularidades manifestadas na 

execução do contrato; 

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

cc))  fiscalizar a execução do contrato, informando à CONTRATANTE para fins de supervisão; 

dd))  assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução 

do Contrato; 

ee))  efetuar o pagamento devido no prazo fixado na CLÁUSULA SEXTA deste Contrato. 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  NNOONNAA  --  DDAASS  PPEENNAALLIIDDAADDEESS  

9.1- O descumprimento total ou parcial deste Termo de Contrato ensejará à aplicação das 

sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecerá para 

casos de multa e advertência, aos critérios estabelecidos no inciso I e alíneas “a”, “b” e “c” do 

inciso II do art. 38 do Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012:  
 

I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o 

descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das 

necessárias medidas de correção;  

II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos:  

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso;  
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b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 

adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;  

c) 20% (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 

diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;  

9.2 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual 

ou à declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º, da Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de 

setembro de 2001 e art. 40 do Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, sem 

prejuízo das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de  junho  de 

1993; 

9.3- As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; 

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

força maior ou caso fortuito, conforme previsão contida no art. 393, do Código Civil Brasileiro; 

9.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou 

Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se assim a Administração julgar 

conveniente; 

9.6- 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 CONTRATADA e aceito 

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

obrigações assumidas 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  --  DDAA  FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo Agente de Atividade da Seção de 

Almoxarifado do Centro de Administração de Pessoal da PMMG, ao qual competirá velar pela 

perfeita execução do pactuado, em conformidade com o previsto no Edital, na Proposta da 

Contratada e neste Instrumento Contratual. 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. 
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99..11  - A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício 

que possa ensejar na anulação da compra por parte da CONTRATANTE e, na ocorrência deste, 

não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

99..22  - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do presente 

Contrato, se considerado em desacordo ou insuficiente, conforme os termos discriminados na 

proposta da CONTRATADA. 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  PPRRIIMMEEIIRRAA--  DDAASS  AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no § 1° do art. 57 e art. 65 de Lei 

Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que devidamente fundamentado e autorizado 

pela autoridade superior. 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  SSEEGGUUNNDDAA  --  DDAA  RREESSCCIISSÃÃOO  

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e amigavelmente 

nos termos do art. 79, inciso II, combinado com o art. 78 da mesma Lei, notificando as partes com 

antecedência mínima de 30 dias. 

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. 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  TTEERRCCEEIIRRAA  ––  DDAA  VVIIGGÊÊNNCCIIAA  

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado em caso de 

extensão na garantia dos bens fornecidos, por defeito.  

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  QQUUAARRTTAA  --  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  EE  FFIINNAAIISS  

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 dos bens a 

si adjudicados. 
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Examinado, aprovado e de acordo: 37 / 37 

______________________ 
Ivan Rodrigo da Cunha Albuquerque 

Ass. Jurídico- OAB/MG 56.553 

_____________________________ 
Marco Antônio Ferreira Espósito, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas 

_________________________ 
Ozimar Dias Ferreira, 1° Sgt PM 

Pregoeiro 
 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  QQUUIINNTTAA  --  DDAA  PPUUBBLLIICCAAÇÇÃÃOO  

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato na Imprensa Oficial de Minas 

Gerais, em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 

Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  SSEEXXTTAA  ––  DDOOSS  CCAASSOOSS  OOMMIISSSSOOSS  EE  DDOO  FFOORROO  

Os casos omissos serão solucionados em conformidade às previsões contidas na Lei Federal n. 

10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto n. 

44.786, de 18 de abril de 2008, e subsidiariamente Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com as alterações introduzidas pela Lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994, Lei Estadual n. 13.994, 

de 18 de setembro de 2001, Decreto 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficando eleito o foro de 

Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato, com renúncia 

expressa das partes 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, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

Belo Horizonte,            de                        de 2014. 

 
 

____________________________________ 
CONTRATANTE 

(Nome completo, CPF e RG) 
 

____________________________________ 
CONTRATADA 

(Nome completo, CPF e RG) 

 
 
 

______________________________ 
ASSESSOR JURÍDICO - OAB 

 
 
 
 

____________________________________ 
TESTEMUNHA 

(Nome completo, CPF e RG) 

____________________________________ 
TESTEMUNHA 

(Nome completo, CPF e RG) 
 


