
DECIMA QUINTA  REGIÃO  DA  POLÍCIA MILITAR
DECIMO NONO BATALHÃO POLICIA MILITAR

EDITAL DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 001/2012  - PROC. 1252203 0045/2012

EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE N° 001/2012

PROCESSO DE COMPRA Nº 45/2012

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
DE ARQUITETURA DE INTERIORES, EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA ADAPTAÇÃO 
E REPARO DO BLOCO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À SAÚDE 
(NAIS)  DO 19º  BPM,  LOCALIZADO  NO BAIRRO  SÃO JACINTO  –  TEÓFILO OTONI,  MINAS 
GERAIS. 

TIPO
MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por Preço Global

DATA/HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA
10/11/2012, às 10h00min

MEMBROS DA CLU

Nr 114.231-4 Cap PM Kleber de Souza Campos – Presidente
Nr 110.227-6 Cap PM Ivonil de Souza Campos – Membro
Nr 105.575-3 3º Sgt Pm Jose Geraldo Laube Alves - Membro 

 MEMBROS SUPLETES
 
Nr 122.604-2 Cap PM Marley Christino Novarro Júnior – Presidente
Nr 090.150-4 1º Sgt PM Adilson de souza Pereira – Membro
Nr 108.065-4 2º Sgt PM Agnaldo Rodrigues Dutra - Membro

TEOFILO OTONI/MG, 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

DUCLER COSTA JUNIOR, TEN CEL PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO 19º BPM
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EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CARTA CONVITE  Nº: 001/2012

OBJETO: Contratação de serviço técnico especializado para elaboração de projeto de arquitetura de 
interiores,  executivo  e  complementares  -  estrutural,  elétrico,  ,  hidráulico,  incluindo  planilhas 
orçamentaria, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro - para adaptação e reparo de uma 
área de aproximadamente 229,95 (duzentos e vinte e nove metros e noventa e cinco centímetros) m² 
reforma/adaptação  do  NAIS/19º  BPM,  localizado  À  Rua  Helmuth  Neumann,  100  -  bairro  São 
Jacinto/Teófilo Otoni, Minas Gerais, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

RECIBO
A  Empresa  ___________________________________________________retirou  este 
Edital  de  licitação  e  deseja  ser  informada  de  qualquer  alteração  pelo  e-mail 
__________________________ ou pelo fax ____

Local e data.
_______________________________________________

(Assinatura)

OBS: Este recibo deverá ser remetido à Comissão de Licitação do 19º BPM  PELO FAX: 
(31)  3307-0512  E-MAIL:  19bpm-almox1@pmmg.mg.gov.br PARA  EVENTUAIS 
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.
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CARTA  CONVITE Nº 001/2012

A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS torna público que fará realizar, por intermédio da Comis-
são de Licitação da Unidade 19º Batalhão da Polícia Militar, às 10h00min do dia 10/12/2012, no pró-
prio Batalhão, situado na rua Helmuth Neumann, 100, bairro São Jacinto, Teófilo Otoni/MG a LICITA-
ÇÃO NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLO-
BAL, tipo MENOR PREÇO, destinada à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, EXECUTIVO E COM-
PLEMENTARES PARA ADAPTAÇÃO E REPARO DO BLOCO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE 
ASSISTÊNCIA INTEGRADA À SAÚDE (NAIS) DO 19º BPM. A licitação será regida pela Lei Federal 
N.º 8.666, de 21jun93, Lei Complementar federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, pelos Decre-
tos Estaduais nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007;  nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Reso-
lução Conjunta SEPLAG /SEF/MG nº 8727, de 21 de setembro de 2012, pela Resolução  SEPLAG 
nº. 58, de 30 de novembro de 2007. 
Os interessados poderão consultar e/ou retirar o Edital de Licitação no site  www.pmmg.mg.gov.br, 
“link licitações”, ou site www.compras.mg.gov.br “link processo de compras”, ou na sede do 19º BPM, 
de segunda a sexta feira, no horário de 09:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:30 horas, exceto às 
quartas-feiras, que será no horário de 09:00 às 12:30 horas, em dias úteis,  do  dia 29/11/2012 até o 
dia 05/11/ 2012, às expensas dos interessados.

Ducler  Costa  Junior, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

Recebi uma via em _____/_____/_____

Nome da Empresa:________________

Identificação do recebedor:

Nome:

RG ou CPF:________________

Assinatura: ________________
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1 PREÂMBULO

A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS torna público que fará realizar, por intermédio da 
Comissão  de  Licitação  da  Unidade  do  19º  Batalhão  da  Polícia  Militar,  às  10h00min do  dia 
10/12/2012, no próprio Batalhão, situado na rua Helmuth Neumann, nº 100, bairro São Jacinto, Teófi-
lo Otoni/MG a LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE, sob o regime de EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, tipo MENOR PREÇO, destinada à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNI-
CO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, 
EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA ADAPTAÇÃO E REPARO DO BLOCO ONDE FUNCIO-
NA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À SAÚDE (NAIS) DO 19º BPM.

A licitação será regida pela Lei Federal N.º 8.666, de 21jun93, Lei Complementar federal nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006, pelos Decretos Estaduais nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007; 
nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução Conjunta SEPLAG /SEF/MG nº 8727, de 21 de 
setembro de 2012, pela Resolução  SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007. 

Os  interessados  poderão  consultar  e/ou  retirar  o  Edital  de  Licitação  no  site 
www.pmmg.mg.gov.br, “link licitações”, ou site www.compras.mg.gov.br “link processo de compras”, 
ou na sede do 19º BPM, de segunda a sexta feira, no horário de 09h00min às 11h30min e das 
14h00min às 17h30min, exceto às quartas-feiras, que será no horário de 09h00min às 12h30min, em 
dias úteis,  do  dia 03/11/2012 até o dia 07/12/2012, às expensas dos interessados. 

Os envelopes para participação serão apresentados fechados, para protocolo na  Seção de 
Orçamento e Finanças -SOFi do 19º BPM, junto ao secretário da CLU, a partir das 08:45 horas até 
às 09h45min do dia 10/12/2012 observados os termos do item 5 deste Edital. 

Na data e horário marcados para a presente licitação proceder-se-á a abertura do envelope 
de  nº  01,  correspondente  à  “1ª  FASE  /  HABILITAÇÃO”  e  em  seguida  o  envelope  “2”, 
correspondente à 2ª Fase/ PROPOSTAS.

2 DO OBJETO

Contratação de serviço técnico especializado para elaboração de projeto de arquitetura de 
interiores,  executivo  e  complementares  -  estrutural,  elétrico,  ,  hidráulico,  incluindo  planilhas 
orçamentaria, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro - para adaptação e reparo de uma 
área de aproximadamente 229,95 (duzentos e vinte e nove metros e noventa e cinco centímetros) m² 
reforma/adaptação  do  NAIS/19º  BPM,  localizado  À  Rua  Helmuth  Neumann,  100  -  bairro  São 
Jacinto/Teófilo Otoni, Minas Gerais, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2.1  - A  prestação  do  serviço  far-se-á  mediante  comunicação  formal  do  19º  BPM  ao  Licitante 
vencedor, para a assinatura do contrato, conforme as regras fixadas neste Edital.
2.2 -  O prazo para a conclusão do serviço será de no máximo 90 (noventa) dias úteis, contados a 
partir da data da assinatura do Contrato e emissão da nota de empenho, nos termos previstos no 
item 3 do TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I).

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, escolhidos e convidados pelo 19º BPM, cadastrados ou não junto ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Minas Gerais – CAGEF;
3.2 -  As  empresas  não  convidadas,  interessadas  em participar  da  licitação,  deverão  manifestar 
interesse em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para entrega dos envelopes, por  
meio de expediente entregue na Comissão Permanente de Licitação, fac-símile ou correio eletrônico, 
sob pena de desqualificação;
3.3 – O não cumprimento do horário marcado para o início deste certame, acarretará na perda de 
direito de participação nesta licitação;
3.4  – a  realização  da  visita  técnica  será  considerada,  para  todos  os  efeitos,  manifestação  de 
interesse em participar da licitação;
3.5 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que 
não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública,  ou punidos com suspensão do direito  de licitar  e contratar  com a 
Administração Pública Estadual.
3.6 -  A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
CONVITE e seus anexos.

4  DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

4.1 - A proponente ou qualquer pessoa poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou 
legal,  na interpretação deste Edital,  consultar a Comissão Permanente de Licitação, CPL, do 19º 
BPM, situado na Rua Helmuth Neumann, 100 Bairro São Jacinto Teófilo Otoni/MG, no horário de 
09h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h30min, e às quartas-feiras, no horário de 09h00min às 
12h30min, em dias úteis, podendo, também, a consulta ser feita via Fax nº. (33) 3087-1246  ou pelo 
e-mail 19bpm-almox1@pmmg.mg.gov.br;
4.2 - Somente serão respondidas as consultas formalizadas por escrito, encaminhadas até 02 (dois) 
dias úteis antes da data de entrega da documentação;
4.3  -  Os  esclarecimentos  solicitados  serão  prestados  por  e-mail,  a  quem  solicitou  e  serão 
disponibilizados no site:  www.policiamilitar.mg.gov.br, link:  “licitações”,  sem identificação dos seus 
autores, para conhecimento público.
4.4 -  A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

5 DO CREDENCIAMENTO

5.1 O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de 
carta  de  credenciamento,  que  lhe  permita  assinar  documentos  e  decidir  em  nome  de  seu 
representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso, conforme modelo constante 
do ANEXO “VI” deste Edital;

5.2 A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante legal da empresa 

licitante.
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6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS/ PREÇOS (ENVELOPE 02)

6.1 A proposta de preço (Conforme modelo ilustrativo do Anexo III) deverá ser redigida em 
português, em linguagem clara, digitada, impressa sem emendas, rasuras, entrelinhas em papel (A4) 
timbrado da empresa, datada e assinada, devendo conter os seguintes dados:

a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista 
neste Edital e assinatura do seu representante legal;
b) Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;
c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitação, sob pena de desclassificação da 
licitante;
d) Prazo de execução dos serviços, conforme estabelecido no Edital e seus anexos; 
e) Nomes dos responsável(is) técnico(s) e do representante legal da empresa licitante;
f) Planilha de Quantitativos e Preços Unitários e descritiva de serviços (cronograma físico financeiro), 
inclusive relação de materiais e serviços que a acompanha, com preços em moeda nacional (real), 
que poderá ser grafada em computador ou equivalente, apresentada em 01 (uma) via original ou 
cópia legível, contendo:
1) Identificação da empresa licitante; 
2) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa.
6.2  A apresentação  da  Proposta  de  Preços na  licitação  será  considerada  como  manifestação 
expressa de que a  licitante  examinou  completamente  o Edital  e  todos os  seus anexos,  que os 
comparou entre si, que obteve da CLU/19º BPM as informações satisfatórias sobre qualquer ponto 
duvidoso, e considera que o Edital  desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de preços de 
maneira completa e totalmente satisfatória;
6.3  A proposta deverá constar o preço unitário e global de todos os itens propostos para o dia de 
recebimento de proposta, em reais, incluindo neles, impostos, fretes, equipamentos necessários à 
execução dos serviços discriminados nos Anexo “I” e “II” deste edital ou quaisquer outras despesas 
que sobre os mesmos possam incidir;
6.4   No  caso  de  diferença  entre  os  valores  numéricos  e  por  extenso  lançados  na  proposta, 
prevalecerá o valor grafado por extenso, desde que este não seja manifestamente inexequível e 
demonstre erro de digitação;
6.5  A especificação clara e detalhada  de todos os itens da proposta,  citando as condições da 
prestação do serviço, de forma a permitir a comprovação do atendimento às especificações técnicas 
exigidas neste Edital e seus anexos:
6.5.1  Nos  preços  propostos  deverão  ser  computados  materiais,  equipamentos  diversos, 
equipamentos  de  proteção  individual,  seguros,  frete,  fornecimento  de  mão-de-obra,  ferramentas, 
equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros e 
quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta licitação.
6.6 Será desclassificada a “Proposta Comercial” que não atender às exigências deste Edital;
6.7 A Proposta Comercial não poderá impor condições ou conter opções, somente sendo admitida a 
que oferte apenas um preço para cada item do objeto desta licitação;  
6.8 - Não será aceita “Proposta Comercial” que apresente vantagens não previstas neste Edital ou, 
ainda, aquela que ofereça preços ou vantagens baseadas em ofertas de outros licitantes.
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7  DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

7.1  Do julgamento

7.1.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste CONVITE, será realizada a Sessão 
Pública  para  o  Recebimento  e  a  Abertura  dos  ENVELOPES  DE  DOCUMENTAÇÃO  e  da 
PROPOSTA DE PREÇOS;
7.1.2  Os  proponentes  que  se  interessarem  em  participar  do  certame  deverão  designar  um 
representante para atuar perante a CPL. Após o encerramento do credenciamento e identificação 
dos  representantes  das  empresas  proponentes,  a  CPL  declarará  aberta  a  Sessão  Pública, 
oportunidade  em  que  não  mais  aceitará  novos  proponentes,  dando  início  ao  recebimento  dos 
envelopes contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial,  exclusivamente dos 
participantes devidamente credenciados; 
7.1.3 Durante a sessão, os representantes das proponentes serão consultados pelo presidente da 
CPL para que se pronunciem sobre a intenção ou não de interpor recurso contra a sua inabilitação 
ou contra a habilitação de outras proponentes. Deverá se manifestar, de forma expressa, sobre a 
desistência em fazê-lo.
7.1.4 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL, atendidas as 
especificações do Anexo I e II;
7.1.5 Menor valor, para que possa ser obtida uma proposta melhor, bem como decidir sobre sua 
aceitação;
7.1.6 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;
7.1.7 Encerrando a fase de habilitação, a CPL 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;
7.1.8 Os documentos integrantes do CRC que tenham prazo próprio de vigência, quando vencidos 
no período de validade do Certificado, deverão ser apresentados em versão atualizada, no momento 
do respectivo certame licitatório, conforme Resolução Nº 05/2008-SEPLAG;
7.1.9 A autenticidade do Certificado de Registro Cadastral,  bem como os prazos de validade da 
documentação,  deverão  ser  confirmados  pela  unidade  de  compra,  durante  a  habilitação  do 
fornecedor, no site www.compras.mg.gov.br
7.1.10 No caso de o licitante estar inscrito no CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE 

LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP será ele 

inabilitado;

7.1.11 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

8 DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01)
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8.1. Serão  considerados  habilitados  os  licitantes  que  apresentarem  os  documentos  abaixo 
relacionados,  em  original,  cópia  autenticada  ou  em  cópia  com  apresentação  do  original  para 
autenticação pelo Escrivão/Secretário da CPL; 

8.1.1 Regularidade Jurídica

I  -  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  suas  alterações  posteriores  ou  documentos 
equivalentes, e ata de eleição da diretoria, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
empresárias,  e,  no caso de sociedades por  ações,  acompanhado de documentos de eleição ou 
designação de seus administradores;

II – ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil  de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedades não empresárias, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
III – registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
IV – apresentação de 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;
V -  documentação que comprove o enquadramento do fornecedor  como pequena empresa,  nos 
termos  do  Decreto  nº  44.630,  de  3  de  outubro  de  2007,  ou  certificado  da  condição  de 
microempreendedor individual, se enquadrada no porte; e
VI – declaração conforme modelo disponibilizado no portal de compras MG, nos termos do Anexo I, 
inclusive quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,  
conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

8.1.2 Regularidade  Fiscal  Básica, Complementar e  Trabalhista

I - Prova de inscrição CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas  - CNPJ;
II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do respectivo Estado onde está instalada a 
pessoa jurídica;
III – Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV – Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
V - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
VI -  Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal;
VII -  Prova de Regularidade perante a Fazenda de Minas Gerais;
VIII - Prova de regularidade perante a fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada 
a pessoa jurídica;
IX -  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apre-
sentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT - nos termos do Título VII-A da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;
X  -  No caso do item V, se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado 
de Minas Gerais, deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas 
Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT;
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XI – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regula-
ridade fiscal;
XII - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena empresa, assegu-
rar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a devida e necessária re-
gularização, contados a partir da data em que o proponente for declarado vencedor do certame, ob-
servando o disposto no artigo 110 da Lei federal nº 8.666, de 21Jun93;
XIII - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das com-
petentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito  negativo;
XIV - O prazo previsto no item XII, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido pelo licitan-
te e expressamente autorizado pela Administração;
XV - 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.

Parágrafo Único:  A comprovação de regularidade do disposto nos itens V ao VII, só poderá ser 
aceita se apresentada juntamente com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União.

8.1.3 Qualificação econômico-financeira

I  .  Certidão Negativa  de Falência  e Recuperação  Judicial,  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 abertura da seção pública , de acordo com o inciso II, do Artigo 31, da Lei 
8666/93.;
II -  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios,  podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da proposta;
§  1°  A  situação  financeira  do  fornecedor  que  apresentar  o  balanço  patrimonial  e  demais 
demonstrações contábeis  exigidas  será avaliada com base nos índices  contidos  no Anexo II  do 
Decreto Estadual 45.902, de 27/01/2012.
§  2°  O  balanço  patrimonial  e  as  demonstrações  contábeis  deverão  estar  registrados  na  Junta 
Comercial ou órgão equivalente na forma da legislação vigente.
§  3º  A  microempresa  e  a  empresa  de  pequeno  porte  optantes  pelo  Simples  Nacional  poderão 
apresentar, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
§ 4° A faculdade prevista no § 3º não impede a exigência pelos órgãos e entidades, da apresentação 
da documentação referida no inciso II para comprovação da boa situação financeira da empresa, 
mesmo na hipótese de empresa optante pelo Simples Nacional.

8.1.4 Qualificação Técnica 

A documentação  técnica  está  prevista  na  Lei  nº  5.194/66  e  na  Resolução  nº  218/73  do 
CONFEA.
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I  - Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade pertinente  e  compatível  em 
características, quantidade e prazo 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 
indicações  do  serviço,  atendimento,  cumprimento  de  prazos  e  demais  condições  relevantes, 
devidamente registradas nas entidades profissionais pertinentes; 
II - Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s) 
profissional(is)  de  nível  superior  detentor(es)  de  atestado(s)  técnico(s)  referidos  no  item  I 
comprovando  que  o(s)  mesmo(s)  executou(aram)  ou  fiscalizou(aram)  serviços  que  sejam 
compatíveis com o objeto deste edital como Responsável (eis) Técnico(s);
III - Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de Registro e 
Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de:

a) Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou
b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou
c) Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do 

detentor da Anotação de Responsabilidade Técnica.
Obs.: Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, deverá 

apresentar, no momento da licitação, o Livro original para autenticação pela Comissão.
IV - Comprovação de experiência técnica para execução de Projeto de Arquitetura básica - PBA 
através da apresentação de no mínimo 03 (três) ARTs (Anotações de Responsabilidades Técnica) ou 
Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou 
CAU referente a projetos básicos de arquitetura na área hospitalar (projeto arquitetônico);
V -  O(s)profissional(is) responsável(is) técnico(s), pela ART  anexados pela licitante,  deverão 
participar dos serviços objeto desta licitação;
VI  -  Apresentar  o  “Atestado  de  Vistoria”,  ANEXO  “IV”,  junto  à  Habilitação,  devidamente 
assinado pelo representante da empresa e pelo Preposto do certame;
VII  -  Juntamente com os documentos referidos na cláusula   8.1,  será apresentada, para fins de 
habilitação, a declaração conforme o modelo a seguir:

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  o 

fornecedor, ........................., CNPJ nº. ..........................., são firmes e verdadeiras:

1 - 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;
2 - 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;
3  -  Até  a  presente  data,  não  possui  nenhum  impedimento  para  contratar  com  a 
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Administração Publica, não foi declarado inidôneo por qualquer ente federado em qualquer 
das esferas da Administração Publica.
4  -  Declaro,  ainda,  compromisso  de  informar  formalmente  ao  Cadastro  Geral  de 
Fornecedores  -  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. 

__________________________, .... de ....... de 2012. 

________________________________________________________

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.

8.2 - O licitante inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores da SEPLAG/MG poderá substituir os 
documentos dos itens 8.1.1 8.1.2 e 8.1.3   (exceto 8.1.4   - qualificação técnica),   pelo Certificado de 
Registro  Cadastral,  observando  que,  na  hipótese  dos  documentos  nele  indicados  estarem  com 
prazos vencidos, deverá apresentar outros, com validade em vigor, observado o Decreto Estadual nº 
45.092/2012;
§ 2 º -  Serão analisados no certificado somente os documentos exigidos para este certame, sendo 
desconsiderados todos os outros documentos, mesmo que estejam com validade expirada.
8.3 Para  qualquer  documento  que  for  substituído  em  virtude  de  ordem  judicial,  deverá  ser 
apresentada  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, com data atualizada do processo judicial; 
8.4 Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos se estiver impresso o “site” que 
o disponibilizou e houver a possibilidade da apuração de sua veracidade, devidamente observados 
os prazos de validade, conforme dispõe o subitem 8.4 deste Edital;
8.5 Todos os documentos deverão estar com prazo de validade na data de encerramento da seção 
pública eletrônica. Caso o documento não especifique o prazo de validade, considerar-se-á válido 
pelo prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua expedição/emissão; 
8.6 Toda a documentação apresentada pelos interessados, 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, relativo ao FGTS, desde que 
o  interessado  comprove  que  o  recolhimento  do  INSS  e  do  FGTS  é  realizado  de  forma 
centralizada, onde é feito o recolhimento centralizado.

9 DOS RECURSOS
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9.1  Das decisões relacionadas com este CONVITE caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei 
federal nº 8.666/93;
9.2   Os recursos atinentes  à  habilitação,  inabilitação,  classificação,  desclassificação  do licitante, 
serão dirigidos ao Ordenador de despesas do 19º BPM, por intermédio do Presidente da CPL, no 
prazo de 02 (dois) dias  úteis, a partir da intimação da lavratura da respectiva Ata do Julgamento; 
9.3 Caberá representação, no prazo de 2 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico, dirigido à autoridade que praticou o ato a 
ser reconsiderado;
9.4 Qualquer recurso ou pedido de reconsideração deverá ser protocolizado,  exclusivamente, no 
protocolo da própria CPL/19º BPM, no Almoxarifado do 19º BPM, sito na Rua Helmuth Neumann,  
100 Bairro São Jacinto/Teófilo Otoni/MG, em horário de expediente administrativo, de segunda a 
sexta-feira de 09:00 às 11:30 horas e de 14:30 às 17:30 horas, à exceção da quarta-feira que é de 
09:00 às 13:30 horas;
9.5 Após decorridos os respectivos prazos legais, não serão conhecidos os recursos interpostos, 
bem como aqueles enviados por fax;
9.6 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de 
recurso;
9.7  Os recursos deverão ser decididos no prazo de 2 (dois) dias úteis.
9.8 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento;
9.9 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os licitantes via fax, por meio do sistema eletrônico de compras ou por correio 
eletrônico (e-mail).

1.10  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. Inexistindo manifestação recursal, o CPL adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, 
com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente;
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório.
  
11 DO CONTRATO

11.1. Encerrado  o  procedimento  licitatório,  o  representante  legal  da  empresa  vencedora  será 
convocado para assinar o Contrato ou  instrumento equivalente, conforme condições deste Edital e 
de acordo com a proposta apresentada;
11.1.1. O  adjudicatário  deverá  comprovar  a  manutenção  das  condições  demonstradas  para 
habilitação para assinar o Contrato ou instrumento equivalente;
11.2.  Caso o adjudicatário  não apresente situação regular  no ato da assinatura do Contrato  ou 
instrumento equivalente, ou se recuse a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação;
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11.3. O representante legal da empresa vencedora deverá assinar o Contrato ou retirar instrumento 
equivalente,  dentro  do  prazo  máximo  de  02  (dois)  dias  úteis  a  contar  do  recebimento  da 
comunicação para tal, através de fax ou correio eletrônico;
11.4. Qualquer  solicitação  de prorrogação  de  prazo  para  assinatura  do Contrato  ou retirada  do 
instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do 
decurso do prazo e devidamente fundamentada;
11.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
parágrafo  1º,  do  art.  65,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93.  Nenhum  acréscimo  ou  supressão  poderá 
exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL
 12.1 - O licitante vencedor deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56 da Lei 
Federal 8666/93 e suas alterações posteriores, facultada à Contratante a verificação de idoneidade 
da garantia ofertada, a qualquer tempo, podendo ainda, optar por uma das seguintes modalidades:
12.1.1. - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
12.1.2. - Seguro-garantia.
12.1.3. - Fiança bancária.
12.2 - A garantia apresentada, somente será liberada ou restituída após o cumprimento do objeto do 
Contrato desde que não haja, no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela 
pertinente, hipótese em que ficará retida até a solução final e expressa autorização do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto no inciso XXIV, art. 13, da Lei 
Complementar nº 33, de 28.06.94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais); 
12.3 - Quando a garantia for prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente por 
qualquer índice autorizado pelo Governo Federal ou pelos “Fatores de Atualização Monetária” 
utilizados pela Justiça Estadual de Minas Gerais;
12.4 - A garantia contratual terá seu valor atualizado nos termos do art. 56, parágrafo 2º da Lei nº 
8666/93.
 
13  DISPOSIÇÕES GERAIS
 
13.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após iniciada a seção pública eletrônica, 
não serão aceitas alegações de desconhecimento.

13.2 É facultado CPL ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do serviço ofertado, 
bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar as decisões;
13.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no 
art. 65 da Lei 8.666/93;
13.4 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente comprovado;
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13.5 A CPL, no interesse da administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas 
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a 
lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo.
 
14  PARTES INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTE EDITAL

ANEXO I:  TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II: ESCOPO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO
ANEXO III: MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA
ANEXO V: MINUTA DO CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CREDENCIAMENTO

Teófilo Otoni, 27 de novembro de 2012.

____________________________________
Presidente da CLU
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ANEXO I AO EDITAL Nº 0004/2012– 19º BPM/PMMG
TERMO DE REFERÊNCIA

MODALIDADE: CARTA CONVITE  Nº: 001/2012
PROCESSO Nº: 45/2012.

1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

 CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇO  TÉCNICO  ESPECIALIZADO  PARA  ELABORAÇÃO  DE 
PROJETO  DE  ARQUITETURA  DE  INTERIORES,  EXECUTIVO  E  COMPLEMENTARES  PARA 
ADAPTAÇÃO  E  REPARO  DO  BLOCO  ONDE  FUNCIONA  O  NUCLEO  DE  ASSISTÊNCIA 
INTEGRADA À SAÚDE (NAIS) DO 19º BPM, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JACINTO – TEÓFILO 
OTONI, MINAS GERAIS.

2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

 Visando a melhoria no atendimento prestado pelo sistema de saúde da PMMG aos militares e 
seus dependentes, face ao crescimento do efetivo, conforme prevê a Lei  de efetivo da PMMG, bem 
como a melhoria do espaço físico e adequações das áreas técnicas, conforme prevê as legislações 
vigentes no que se refere a ambientes de saúde, faz-se necessário uma reestruturação do NAIS do 
19º BPM.

3 DA VISTORIA TÉCNICA 

3.1 O licitante deverá realizar Vistoria de Reconhecimento do local onde o serviço será executado, 
conforme Declaração no Anexo “IV” do presente edital  em até um dia útil antes da data da abertura 
do processo licitatório, agendando data e hora, diretamente com o setor do almoxarifado do 19º BPM 
pelo telefone (33) 3087-1246 com o 2º Ten PM Reginaldo Luiz Cavalcante, Almoxarife do 19º BPM 
ou auxiliares;
3.2 As dúvidas de natureza técnica porventura surgidas por ocasião da visita serão esclarecidas pelo 
Almoxarifado do 19º BPM ou CLU, conforme previsto no Edital;
3.3 - Em hipótese alguma o desconhecimento das condições operacionais contidas no Edital poderá 
ser alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser prestado;
3.4 - A Declaração decorrente da vistoria deverá ser anexada aos documentos de  Habilitação do 
licitante vencedor;
3.5  - Os  ônus  decorrentes  das  vistorias  e  demais  necessidades  delas  decorrentes  correrão 
exclusivamente por conta de cada licitante.

4 DA GARANTIA 

4.1 – GARANTIA: nos termos da legislação e do Edital

5 PRAZOS PARA ENTREGA DO OBJETO (dos projetos)
5.1 - Após a assinatura do CONTRATO e emissão da nota de empenho a empresa contratada terá 
um prazo de 90 (noventa) dias úteis para a entrega dos Projetos Arquitetônico e complementares ao 
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19º BPM, conforme Cronograma previsto na proposta apresentada junto ao certame, respeitados 
cada um dos prazos específicos previstos no item “3” do anexo II do Edital;

Parágrafo Único:  o prazo destinado à analise técnica por parte da PMMG exclui-se do prazo da 
Contratada.

5.2 Características funcionais da obra, em especial: 

5.2.1 – O serviço ora contratado se destinará elaboração de projetos para adaptação e reparo em 
edificação  já  existente,  para  área  de  saúde  que  presta  atendimentos  médico  em  diversas 
especialidades, odontológico e psicológico e GRS
5.2.2  -  A área  do  terreno  destinada  à  adaptação,  reparo  e  construção  é  de  aproximadamente 
229,95m².

6 DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Do Pagamento
  
6.1.1 O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do 19º BPM, em 
conta bancária da Contratada e por esta indicada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento definitivo do objeto pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de 
Materiais (CPARM), este, precedido de análise técnica e aprovação pela DAL, acompanhados dos 
documentos fiscais e termo de garantia, se houver, discriminadas em duas vias;
6.1.2 O pagamento poderá ser efetuado por etapa concluída, na proporção do serviço recebido de 
forma definitiva, nos termos acima descritos e conforme cronograma físico-financeiro integrante da 
proposta entregue pela Contratada no ato do Certame, sendo vedado o pagamento antecipado de 
qualquer das etapas sem o recebimento do serviço contratado pela CPARM e aprovado pela DAL;
6.1.3 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor devido será 
atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a 
variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), ou outro índice que 
venha a substituí-lo, conforme a legislação vigente;
6.1.4  A nota fiscal deverá ter o mesmo CNPJ da empresa vencedora do certame; 
6.1.5 Para a emissão da nota fiscal, além de outras exigências estabelecidas em lei, observar:
a) Número e data da nota de empenho.
b) Código da Unidade Executora.
c) Nome  e número Agência e conta bancária a ser feito o pagamento.
d) Número do  Procedimento licitatório.
6.1.6 A empresa deverá apresentar a nota fiscal da prestação de serviços incluindo valor da mão-de-
obra e outras necessidades dela decorrentes;
6.1.7 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 (Decreto 
Estadual 45.902/2012).
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6.2 Do valor e da dotação orçamentária

6.2.1  O valor  máximo aceito pelo 19º BPM-PMMG, para execução do serviço contratado,  objeto 
desta licitação, é de R$ 5.766,66 (cinco mil setecentos  sessenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos);
6.2.2 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta da dotação 
orçamentária nº: 1251.10.302.172.2061.0001.449051.49.2.0 neste exercício financeiro, com recursos 
do Tesouro Estadual, ou ainda, outras dotações disponibilizadas para tal. 

7 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na 
execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto 
Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 
das necessárias medidas de correção;
II  –  MULTA  MORATÓRIA, pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato,  nos  seguintes 
percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor das etapas da 
obra ou serviços não realizados; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias;
III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados, ou entrega do objeto com vícios 
ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou,  
ainda, fora das especificações contratadas;
IV  -  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  E  IMPEDIMENTO  DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 6º, 
da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;
V  -  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  ESTADUAL,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da 
punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior;
VI - o valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado 
judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) 
dias úteis;
VII - as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 
de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.
VIII  -  a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,  conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;
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§1º- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito.
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;
§2º - Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para pagamento 
em  seu  favor  para  o  devido  desconto,  não  será  efetivado  nenhum  pagamento  até  que  a 
CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.
§3º -  A critério  da Administração poderão ser  suspensas as penalidades,  no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 
CONTRATANTE,  que  fixará  novo  prazo,  este  improrrogável,  para  a  completa  execução  das 
obrigações assumidas.
§4º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo conclusivo 
pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 
45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12;

7.2 Extensão das Penalidades

7.2.1 O  licitante  que  deixar  de  entregar  documentação  exigida  para  o  certame,  apresentar 
documentação falsa, ensejar  o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado 
do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas em Edital e em Contrato e das demais cominações legais.

8 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

8.1 Execução do serviço
 
8.1.1  Para  realizar o serviço  especificado  no Edital  e  seus  Anexos,  deverão  ser  obedecidas  as 
normas técnicas e legislações aplicáveis;
8.1.2  Qualquer serviço que vier a ser requerido pela contratante à empresa contratada, só deverá 
ser iniciado com autorização,  por escrito,  do Ordenador  de Despesas do 19º BPM, devidamente 
qualificado no Contrato ou documento equivalente ou servidor por designado para tal;
8.1.3  A contratante ficará isenta de qualquer ônus pelos serviços realizados sem o cumprimento do 
sub item anterior;
8.1.4 O contratado deverá realizar visita técnica no local para esclarecer dúvidas sobre o serviço 
durante  o  período de execução,  dentro  da  disponibilidade  do  setor  responsável  (Almoxarifado  e 
juntamente com a equipe técnica através do telefone: (31) 3307-0512);
8.1.5 Durante a elaboração do projeto a empresa deverá realizar reuniões mensais com os Membros 
Técnicos da PMMG para tratar de aspectos relacionados a execução do serviço contratado.
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8.2 RECEBIMENTO DO SERVIÇO

8.2.1 O serviço deverá ser recebido sem qualquer ônus extra e dentro das especificações contidas no 
Anexo I e II e atendendo à RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA que “Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde”, ou norma 
que vier a substitui-la vigente à época, além das especificações técnicas, os níveis de desempenho 
mínimos exigidos e acompanhados das respectivas notas fiscais;
8.2.2 Os serviços prestados pela empresa contratada serão submetidos à análise e avaliação técnica 
por funcionários responsáveis, pertencentes ao quadro da contratante, designados para tal fim e pela 
DAL/PMMG; 
8.2.4 O prazo para o início da prestação do serviço será de no máximo 5 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data de convocação para assinatura do contrato e emissão da nota de empenho; 
8.2.5  O recebimento  provisório  não  se  traduz  por  aceitação,  esta  somente  será  efetivada  após 
avaliação, julgamento e aceite definitivo da execução do serviço pela CPARM, que será precedido do 
previsto no item 8.2.2.
8.2.6 O recebimento do serviço pela contratante deverá estar em conformidade com a proposta da 
contratada e atender às especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas no Anexo I e II do 
Edital;
8.2.7 O serviço objeto desta licitação será em conformidade com as especificações técnicas, prazos 
e condições apontadas no Anexo I e II, e observará o §1º, do art. 10, do Decreto 37.924, de 16 de 
maio de 1996, para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:
8.2.7.1  Provisoriamente:  receberá  o  serviço  de  posse  dos  documentos  apresentados  pela 
Contratada, para verificação de especificações, qualidade, prazos, e outros dados pertinentes, em 
caráter provisório, tendo o período de 15 (quinze) dias úteis para ser submetido à aprovação do 
serviço. Observada  alguma  irregularidade  na  execução  do  trabalho,  a  empresa  contratada  será 
notificada, por escrito, por meio de emissão de laudo de reprovação de qual (is) o (s) item (s) que 
deverá (ão) ser substituído/corrigido(s) /trocado (s),  no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Em caso de 
aprovação provisória do trabalho, a contratante receberá o serviço, mediante recibo. 
8.2.7.2  Definitivamente: após recebimento provisório o projeto executado passará por verificação 
realizada por corpo técnico da Polícia Militar de Minas Gerais,  nos termos exatos do Edital  e da 
proposta vencedora.
 8.2.8 Verificando-se a rejeição do serviço prestado, que ocorrerá quando não atender às exigências 
do Edital, o fornecedor será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, refazê-lo de forma que 
satisfaça às exigências pré-estabelecidas, respeitada a razoabilidade;
8.2.9 As rejeições de serviços, que porventura ocorrerem, não justificam a alteração dos prazos 
fixados neste Edital ou no contrato a ele vinculado.

8.2.10 O serviço recusado conforme item 8.2.8, poderá ter seu prazo prorrogado, se o motivo for 
devidamente justificado, após recebimento da comunicação de recusa expressa e formal pela 
contratante, sob pena de pagamento do valor adicional de permanência, arbitrado em 1% (um por 
cento) por dia de atraso na correção, sobre o valor do contrato ou parcela de serviço; 

8.2.11 Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o funcionário responsável pelo 
recebimento do serviço reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao Ordenador de 
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Despesas para adoção das penalidades cabíveis em Lei, que poderá optar pelos demais 
concorrentes, obedecidas a ordem de classificação, nos termos do artigo 64, §2º, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.

8.2.12 A contratada que tiver serviço recusado, observado o sub item 8.2.10 e após lhe ser dado o 
direito de ampla defesa, e, esta não ter sanado as irregularidades, poderá ser incluída no “Cadastro 
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Pública Estadual – CAFIMP”, 
observado o devido processo legal.

9 MEMORIAL DESCRITIVO

Elaboração de projetos arquitetônico e complementares para reforma e adaptação de área 
aproximada de 229,95m2, para funcionamento do NAIS do 19º BPM.

9.2-Legislação requerida:  Legislação para  elaboração  do projeto.  Incluir  aquelas  que  vierem a 
substituir as mencionadas abaixo e no Edital:

Planejamento, programação, elaboração e avaliação de 
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde

RDC nº 50, de 21 de fevereiro 
de 2002.

Diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiag-
nostico médico e odontológico.

PORTARIA 453, de 01 de junho 
de 1998.

Níveis de ruído para conforto acústico ABNT: NBR 10.152
Tratamento acústico em recintos fechados ABNT: NBR 12.179
Iluminância de interiores ABNT: NBR 5.413
Tratamento e disposição final dos resíduos dos Serviços 
de Saúde.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
358, DE 29 DE ABRIL DE 2005

Gerenciamento de resíduos de Serviços de Saúde RESOLUÇÃO DA DIRETORIA 
COLEGIADA - RDC Nº 306, DE 
7 DE DEZEMBRO DE 2004.

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos

ABNT NBR 9050 de 30 de 
JUNHO de 2004

Instalação Predial de Água Fria ABNT NBR 5626

Instalações prediais de águas pluviais ABNT NBR 10844
Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário ABNT NBR  8160
Projeto e execução de instalações prediais de água 
quente.

ABNT NBR 7198

Representação de projetos de arquitetura ABNT NBR 6492

Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura ABNT NBR 13532

Símbolos gráficos de eletricidade – Princípios gerais para ABNT NBR 5261
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desenho de símbolos gráficos

Execução de desenhos para obras de concreto simples ou 
armado.

ABNT NBR 7191

Símbolos gráficos para projetos de estruturas ABNT NBR 7808

Desenho técnico – Representação simplificada em 
estruturas metálicas.

ABNT NBR 14611

Proteção contra incêndio – Símbolos gráficos para 
projetos.

ABNT NBR 14100

Decisão Normalizadora do CRE/MG nº 10/1998.
Dispõe sobre as condições exigíveis e definições 
referente ao projeto de Arquitetura para as construções de 
edificações 

Decisão Normalizadora 23/2003

Lei de Uso e Ocupação do Solo de Teófilo Otoni
Lei Nº 5.194, de 24 Dez 1966 Do Exercício Profissional da Engenharia, da Arquitetura e 
da Agronomia.
Normas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais-

Especificações gerais: Locais existentes 

Adaptação das salas existentes no NAIS 19º BPM

SALAS/SERVIÇOS QUANTIDADE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02

SALA DE ESPERA PADRÃO 01
Consultório Médico básico 01
Sala de Chefia GRS 01
Central de medicamentos (FARMACIA) 01
Central de esterilização 01
Consultório psicológico 01

Wc Medico 01
Wc Funcionários 01
Recepção do Dentista 01
Casa de maquina 01
Copa 01
Recepção/ Arquivo 01
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OBSERVAÇÃO: Os fornecedores interessados em participar do processo licitatorio, poderão 
solicitar informações via e-mail 19bpm-almox1@pmmg.mg.gov.br e telefone 33 3087-1246.

OBSERVAÇÕES:

1- Devido às peculiaridades de um projeto para estabelecimento assistencial à saúde, o profissional 
a ser contratado para desenvolvimento desse projeto deve possuir experiência na elaboração de pro-
jetos para prédios hospitalares ou congêneres, com acervo técnico de projetos análogos registrados 
no CREA, CAU, conforme descrito no Edital e Escopo para elaboração do Projeto (Anexo II).
2- O projeto finalizado deverá ser encaminhado para análise dos profissionais do 19º BPM e da 
DAL/PMMG..
3- Para desenvolvimento do projeto, o 19º BPM deverá fornecer ao profissional responsável pelo pro-
jeto, as dimensões dos equipamentos a serem utilizados / instalados.

04- Todos os ambientes, inclusive as rampas de acesso, se existentes, deverão estar adaptados para 
portadores de necessidades especiais e idosos, conforme prevê a NBR-9050 da ABNT;
05- As alturas de todas as bancadas dos diversos setores deverão atender ao estabelecido na legis-
lação e permitir conforto ao usuário.
06- Deverá haver ar condicionado (AC) em todos os ambientes onde seja tecnicamente obrigatório, 
conforme legislação vigente.
07- Deverão ser previstos pontos para ar condicionado nos ambientes administrativos
08- Todos os ambientes (exceto os tecnicamente impossibilitados pela legislação), deverão ter venti-
lação e iluminação naturais compatíveis com suas dimensões, proporcionando conforto térmico e de 
iluminação adequados ao tipo de uso. 
09- Todos os ambientes deverão ser dotados com número de tomadas previstos na NBR-5410-04, 
além dos específicos para instalação dos equipamentos odontológicos. O número de tomadas pode 
ser majorado pela PMMG quando da análise dos projetos.
10- Os projetos de telefonia e lógico deverão ser integrados, conforme preceitua a tecnologia de ca-
beamento estruturado.
11- Deverá ser previsto sistema de sonorização em todo ambiente do NAIS/19° BPM.

_____________________________
Presidente da CPL
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ANEXO I I AO EDITAL Nº 0045/2012– 19º BPM/PMMG
ESCOPO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

MODALIDADE: CARTA CONVITE  Nº: 001/2012
PROCESSO Nº: __/2012.

ASSUNTO/OBJETO:   CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇO  TÉCNICO  ESPECIALIZADO  PARA 
ELABORAÇÃO  DE  PROJETO  DE  ARQUITETURA  DE  INTERIORES,  EXECUTIVO  E 
COMPLEMENTARES PARA ADAPTAÇÃO E REPARO DO BLOCO ONDE FUNCIONA O NUCLEO 
DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À SAÚDE (NAIS) DO 19º BPM 

1 OBJETIVO
Este Termo de Referência é parte integrante do presente Edital de Licitação, tem por objetivo:

1.1 Caracterizar o objeto a ser contratado;
1.2 Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, que orientem os processos de estudo, 
desenvolvimento de projetos e consultoria, que se constituem em:
1.2.1 Este Termo de Referência;
1.2.2 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
1.3  Estabelecer  a  metodologia  de  planejamento  gerencial  das  atividades  de  estudo,  projeto  e 
consultoria;
1.4  Estabelecer  o  nível  de  qualidade  desejada  para  o  projeto,  com  base  nos  elementos  que 
constituem esse Edital de Licitação;
1.5 Subsidiar tecnicamente a PMMG e a Empresa Contratada para execução da obra;
1.6  Estabelecer  os  critérios  de  medição  para  os  serviços  a  serem  desenvolvidos  durante  o 
cumprimento do contrato.

2 OBJETO

 CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇO  TÉCNICO  ESPECIALIZADO  PARA  ELABORAÇÃO  DE 
PROJETO  DE  ARQUITETURA  DE  INTERIORES,  EXECUTIVO  E  COMPLEMENTARES  - 
ESTRUTURAL,  ELÉTRICO,  ,  HIDRÁULICO,  INCLUINDO  PLANILHAS  ORÇAMENTARIA, 
MEMORIAL  DESCRITIVO  E  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO  -  PARA  ADAPTAÇÃO  E 
REPARO  DE  UMA  ÁREA  DE  APROXIMADAMENTE  229,95  (DUZENTOS  E  VINTE  E  NOVE 
METROS E NOVENTA E CINCO CENTÍMETROS) M² REFORMA/ADAPTAÇÃO DO NAIS/19º BPM, 
localizado À Rua Helmuth Neumann, 100 - bairro São Jacinto/Teófilo Otoni, Minas Gerais

O  projeto  básico  deverá  ser  enviado  à  Unidade  CONTRATANTE  da  PMMG  para 
conhecimento, avaliação e discussão técnica.

Qualquer divergência entre as condições definidas no Escopo Básico e aquelas apresentadas 
pelo projetista, deverá ser discutida oficialmente com a Unidade CONTRATANTE da PMMG, antes 
da continuidade dos serviços.

Finalizada a discussão técnica o projeto e todos os documentos constantes neste termo serão 
encaminhados definitivamente para a Unidade CONTRATANTE da PMMG para contratação da obra, 
devidamente plotados e assinados, juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
do projetista, juntamente a uma cópia em mídia digital.
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Os Projetos deverão ser elaborados seguindo as Normas da ABNT e este Edital de Licitação, 
além de outras normas aplicáveis.

A CONTRATADA deverá manter  uma cópia  digital,  para  fornecimento futuro em caso de 
extravio dos projetos pela contratante.

2.1 Diretrizes de Projeto

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, 
observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo 
às seguintes diretrizes gerais de projeto:
Estudo das necessidades especificas da Contratante em relação ao empreendimento, o plano de 
desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restrições pertinentes;
Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a população e a região a 
serem beneficiadas;
Utilizar  materiais  e  métodos  construtivos  adequados  aos  objetivos  do  empreendimento  e  às 
condições do local de implantação;
Adotar  solução construtiva racional,  elegendo,  sempre que possível,  sistemas de modulação e 
padronização compatíveis com as características do empreendimento;
Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e 
sistemas da edificação;
Adotar  soluções técnicas  que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a 
implantação do empreendimento.

2.2 Etapas de Projeto

Os projetos  para  a construção,  complementação,  reforma ou ampliação  da edificação  ou 
conjunto de edificações serão normalmente elaborados nas seguintes etapas:  Estudo Preliminar, 
Projeto Básico  e Complementares  (Projeto  Arquitetônico  Executivo,  Projeto de fundação,  Projeto 
Estrutural, Cabeamento Estruturado, Projeto Elétrico, Projeto Hidrosanitário, SPCIP, SPDA, Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-financeiro).

O desenvolvimento consecutivo destas etapas terá como ponto de partida o Programa de 
Necessidades,  fornecido  pela  Contratante,  que  definirá  as  características  de  todos  os  espaços 
necessários à realização das atividades previstas para o empreendimento.

Se não estiver definido previamente pela Contratante, os autores do projeto deverão levantar 
os dados e elaborar o Programa de Necessidades, que terá a participação e aprovação formal da 
Contratante.

2.2.1 Estudo Preliminar

O Estudo Preliminar visa à análise e escolha da solução que melhor responda ao Programa 
de Necessidades, sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental do empreendimento.

Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 
do impacto ambiental, o Estudo Preliminar será constituído por um relatório justificativo, contendo a 
descrição  e  avaliação  da alternativa  selecionada,  as  suas características  principais,  os  critérios, 
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índices  e  parâmetros  utilizados,  as  demandas a  serem atendidas  e  o pré-dimensionamento  dos 
sistemas  previstos.  Serão  consideradas  as  interferências  entre  estes  sistemas  e  apresentada  a 
estimativa de custo do empreendimento.

Ficará a cargo da empresa contratada as visitas ao local de construção da edificação, com o 
objetivo de sanar eventuais dúvidas do programa descrito acima.

2.2.2 Projeto Básico

O  Projeto  Básico  deverá  demonstrar  a  viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  do 
impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo estimativo do serviço e obra, bem como permitir 
a definição dos métodos construtivos e prazos de execução. As interferências entre os sistemas e 
componentes da edificação devem ser solucionadas.

Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do Estudo 
Preliminar, o Projeto Básico será constituído por um relatório técnico, contendo o memorial descritivo 
dos sistemas e componentes.

A  contratada  deverá  providenciar  o  levantamento  planialtimétrico  e  o  estudo  geotécnico, 
juntamente com as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica, sempre que tais estudos 
mostrem-se necessários.

2.2.3 Projetos Complementares

Os  projetos  complementares  compreendem:  Projeto  Arquitetônico  Executivo,  Projeto  de 
Fundação,  Projeto  Estrutural,  Cabeamento  Estruturado,  Projeto  Elétrico,  Projeto  Hidrossanitário, 
SPCIP, SPDA, Planilha de Orçamentário, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-financeiro.

Os  Projetos  Complementares  deverão  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à 
realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.

Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no 
Projeto Básico aprovado, os Projetos Complementares serão constituídos por um relatório técnico, 
contendo a revisão e complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo onde serão 
apresentados os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e “softwares” utilizados na análise 
e dimensionamento dos sistemas e componentes, apresentados naquela etapa de desenvolvimento 
dos projetos.

Os Projetos Complementares devem conter a revisão do orçamento detalhado da execução 
dos serviços e obras, elaborado na etapa anterior, fundamentada no detalhamento e nos eventuais 
ajustes realizados no Projeto Básico.

Deverá constar em projeto e planilha a certificação da rede de cabeamento estruturado por 
profissional habilitado.

2.3 Coordenação e Responsabilidade

2.3.1  Cumprirá  a  cada  área  técnica  ou  especialidade  o  desenvolvimento  do  Projeto  específico 
correspondente.  O  Projeto  completo,  constituído  por  todos  os  projetos  específicos  devidamente 
harmonizados  entre  si,  será  coordenado  pelo  autor  do  Projeto  de  Arquitetura  que  cientificará  a 
Contratante (preposto) do andamento dos serviços, de modo a promover ou facilitar as consultas e 
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informações entre os autores do Projeto a fim de solucionar as interferências entre os elementos dos 
diversos  sistemas  da  edificação.  Os  projetos  deverão  ser  compatibilizados  com  o  Projeto  de 
Arquitetura, avaliando-se a viabilidade técnica para execução.
2.3.2 A responsabilidade pela elaboração dos projetos será de profissionais ou empresas legalmente 
habilitados  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  (CREA)  ou  pelo  Conselho  de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU).
2.3.3  O  autor  ou  autores  deverão  assinar  todas  as  peças  gráficas  que  compõem  os  projetos 
específicos, indicando os números de inscrição e das ART efetuadas nos Órgãos de regulamentação 
profissional.
2.3.4  Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos de fiscalização e 
controle, como Prefeitura Municipal,  Corpo de Bombeiros e entidades de proteção Sanitária e do 
Meio Ambiente, não seja realizado diretamente pelo autor do Projeto, será de sua responsabilidade a 
introdução das modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do Projeto não eximirá os 
autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação 
pertinente às atividades profissionais.

2.4 Desenvolvimento do Projeto

2.4.1 Todos os projetos deverão ser desenvolvidos de conformidade com as Diretrizes Técnicas da 
PMMG e Atos Convocatórios  da Licitação,  prevalecendo,  no caso de eventuais  divergências,  as 
disposições estabelecidas pelo Contratante.
2.4.2  Os  trabalhos  deverão  ser  rigorosamente  realizados  em  obediência  às  etapas  de  projeto 
estabelecidas pela PMMG, de modo a evoluírem gradual e continuamente em direção aos objetivos 
estabelecidos pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos serviços. 
Todos os projetos deverão ser avaliados pela DAL, conforme Diretrizes da PMMG, momento em que 
será avaliada sua adequação ao padrão construtivo adotado pela Corporação.
2.4.3 Antes da aprovação dos projetos junto aos municípios, todos os projetos (arquitetônico, 
elétrico,  lógico,  hidráulico (água quente,  água fria,  esgoto e pluvial),  estrutural,  cobertura, 
impermeabilização,  planilhas  de  custos,  memorial  descritivo,  SPDA  e  SPCIP  deverão  ser 
avaliados pela PMMG, sendo facultado à Instituição exigir, como cliente, alterações conforme 
suas necessidades.

2.5 Apresentação de Desenhos e Documentos

2.5.1  Os  desenhos  e  documentos  a  serem  elaborados  deverão  respeitar  as  normas  técnicas 
pertinentes,  especialmente  as  Normas NBR 6492 (Arquitetura),  NBR 7191 (Concreto),  além das 
normas de desenho técnico.
2.5.2  Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes 
informações:

1       identificação do Contratante: que assumirá a edificação;
2       identificação da Contratada e do autor do projeto: nome, registro profissional e assinatura;
3       identificação da edificação: nome e localização geográfica;
4       identificação do projeto: etapa de projeto, especialidade/área técnica, codificação; 
5       identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
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6       demais dados pertinentes.
2.5.3 A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência a eventuais 
padrões previamente definidos pelo Contratante.
2.5.4  A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá ser realizada em mídia digital 
(CD ROM ou DVD),  acompanhados de uma cópia em papel,  formato A1,  devidamente assinada 
pelos autores, em conformidade com as normas técnicas de desenho e diretrizes complementares da 
PMMG.

3 PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo total de execução do Objeto da Licitação é de 90 (noventa) dias úteis contados a 
partir da data de assinatura do Contrato.
3.1  A primeira etapa tem o prazo de 30 (Trinta) dias úteis em que o projeto básico deve ser 
encaminhado à Unidade CONTRATANTE da PMMG, em mídia digital para conhecimento, avaliação 
e discussão técnica.
3.2  A segunda etapa tem o prazo de 40 (Quarenta) dias úteis para a confecção dos projetos 
complementares e outros documentos que se fizerem necessários sendo encaminhados à Unidade 
CONTRATANTE da PMMG, em mídia digital para conhecimento, avaliação e discussão técnica.
3.3 A terceira e última etapa terá o prazo de 20 (Vinte) dias destinados à confecção da Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-financeiro de Execução do Empreendimento 
e  demais  alterações  nos  projetos  e  documentos,  que  deverão  ser  encaminhados  à  Unidade 
CONTRATANTE da PMMG, em mídia digital para conhecimento, avaliação e discussão técnica.
3.4 A cada etapa a CONTRATADA deverá encaminhar os projetos e documentação para a PMMG 
que terá 15 (quinze) dias úteis para conhecimento, avaliação e discussão técnica, podendo ser 
necessária  convocação  do  projetista  para  explicações.  Este  período  não  contará  no  prazo  da 
empresa.
3.5 Após a fase de discussão técnica das etapas, os pontos observados serão enviados à empresa e 
quaisquer correções e modificações devem ser ajustados dentro do prazo já estipulado das fases.
3.6 O prazo de execução dos projetos e documentos constantes poderá sofrer alterações no decorrer 
do contrato, desde que seja respeitado o prazo de término.
3.7  A CONTRATADA deverá  obrigatoriamente  respeitar  os  prazos definidos  para  execução  dos 
projetos e documentação.
3.8 Qualquer alteração de prazo das fases, poderá ser efetivada com aprovação da CONTRATANTE 
após justificativa formal  apresentada pela CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não apresente 
justificativa ou, se a justificativa não for aceita e o prazo não for cumprido, a CONTRATADA será 
considerada inadimplente.

4. ART – CREA

A CONTRATADA deverá providenciar a ART, cobrindo todo o escopo contratado, na entrega 
da documentação final em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento pela CONTRATANTE, 
que deverá devolver a via da CONTRATADA assinada.

5. PROPRIEDADE DOS PROJETOS
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O representante da empresa vencedora do certame deverá fornecer atestado indicando 
que  toda  documentação  técnica  elaborada  pela  CONTRATADA  (direitos  autorais)  será  de 
propriedade exclusiva da PMMG que poderá utilizar,  adequar e/ou modificar da forma que 
melhor lhe convier, para instalação em outras edificações, sem a necessidade de autorização 
de seus autores originários.

À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado 
ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da 
CONTRATANTE.

____________________________
Presidente da CPL
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ANEXO III AO EDITAL Nº 0045/2012– 19º BPM/PMMG
 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE: CARTA CONVITE  Nº: 001/2012.

OBJETO:   Contratação  de  serviço  técnico  especializado  para  elaboração  de  projeto  de 
arquitetura  de  interiores,  executivo  e  complementares  -  estrutural,  elétrico,  ,  hidráulico, 
incluindo planilhas orçamentaria, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro - para 
adaptação e reparo de uma área de aproximadamente 229,95 (duzentos e vinte e nove metros 
e noventa e cinco centímetros)  m² reforma/adaptação do  NAIS/19º  BPM, localizado À Rua 
Helmuth Neumann, 100 - bairro São Jacinto/Teófilo Otoni, Minas Gerais

Tabela 01 – Lotes de projetos executivos a serem executados:

Lote 01 – Projetos para NAIS do 19º BPM/PMMG
Município Unidade Projeto Área Estimada 

(m²)
Preço Unitário 

(m²)
Preço do 
Projeto

Teófilo 
Otoni

19º BPM 229,95

Descrição do serviço conforme especificação nos Anexos I e II.

Observação: 

A proposta de preço, conforme item 6 do Edital, deverá ser redigida em português, em linguagem 
clara, digitada, impressa sem emendas, rasuras, entrelinhas em papel (A4) timbrado da empresa, 
datada e assinada, devendo conter os seguintes dados:

a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista 
neste Edital e assinatura do seu representante legal;
b) Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;
c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitação, sob pena de desclassificação da 
licitante;
d) Prazo de execução dos serviços, conforme estabelecido no Edital e seus anexos; 
e) Nomes dos responsável(is) técnico(s) e do representante legal da empresa licitante;
f) Planilha de Quantitativos e Preços Unitários e descritiva de serviços (cronograma físico financeiro), 
inclusive relação de materiais e serviços que a acompanha, com preços em moeda nacional (real), 
que poderá ser grafada em computador ou equivalente, apresentada em 01 (uma) via original ou 
cópia legível, contendo:
1) Identificação da empresa licitante; 
2) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa.
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As áreas estimadas para contratação para o projeto e serviço são apenas para definição dos valores 
a serem contratados, podendo a PMMG optar por executar o projeto ou serviço no quantitativo que 
for necessário, acrescentando ou reduzindo qualquer quantitativo de projetos e serviços, observados 
os limites legais. 

A Contratada deverá fornecer o preço do projeto completo.

Para confecção da Proposta, deverá ser observada as especificações constantes do Edital, sendo o 
modelo  meramente  ilustrativo,  sendo  tomado  para  desclassificação  a  existência  ou  não  dos 
requisitos exigidos no Edital e nos Anexos I e II para a proposta.

__________________________
Presidente da CPL
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ANEXO IV  AO EDITAL Nº 0045/2012– 19º BPM/PMMG

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(Este modelo deverá ser transcrito na forma  e na íntegra, em papel impresso/timbrado da 

empresa) ( *Forma de apresentação opcional)

DECLARAÇÃO

DECLARO, para atender às exigências do Processo de compra 1252203  00__/2012 – 19º BPM/ 
Carta  Convite  001/2012,  destinada  à  Contratação  de  serviço  técnico  especializado  para 
elaboração de projeto de arquitetura de interiores, executivo e complementares - estrutural, 
elétrico,  ,  hidráulico,  incluindo  planilhas  orçamentaria,  memorial  descritivo  e  cronograma 
físico-financeiro - para adaptação e reparo de uma área de aproximadamente 229,95 (duzentos 
e vinte e nove metros e noventa e cinco centímetros) m² reforma/adaptação do NAIS/19º BPM, 
localizado  À Rua Helmuth  Neumann,  100  -  bairro  São  Jacinto/Teófilo  Otoni,  Minas Gerais,  nas 
condições  estabelecidas  neste  Edital  e  seus  anexos,  que  o  Sr. 
____________________________,  C.I.  nº  ____________  representante  técnico  da  empresa 
________________________,  compareceu   ao  local  para  onde  se  elaborará  os  serviços  em 
___/___/2012, onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com o inciso III, do art. 30, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

Teófilo Otoni/MG, ___de __________ 2012.

_________________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

________________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO 19º BPM)

_______________________________
Presidente da CPL
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º __________

Contrato  de  Prestação  de  Serviços  Técnicos  Especializados  originário  do 
Processo de Compra nº 0045/2012, da licitação na modalidade de CARTA CONVITE nº 001/2012, 
para Contratação de serviço técnico  especializado para  elaboração de projeto  de arquitetura de 
interiores,  executivo  e  complementares  -  estrutural,  elétrico,  ,  hidráulico,  incluindo  planilhas 
orçamentaria, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro - para adaptação e reparo de uma 
área de aproximadamente 229,95 (duzentos e vinte e nove metros e noventa e cinco centímetros) m² 
reforma/adaptação  do  NAIS/19º  BPM,  localizado  À  Rua  Helmuth  Neumann,  100  -  bairro  São 
Jacinto/Teófilo Otoni, Minas Gerais, conforme especificações contidas nos anexos I e II do Edital e 
proposta comercial da empresa. O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, e, no que couber, pela Lei Estadual nº 13.994, de 18 de 
setembro de 2001,pelo Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução Conjunta 
SEPLAG /SEDE/JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007; e pela Resolução SEPLAG nº 58, 
de 30 de novembro de 2007.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

CONTRATANTE: 
NOME: Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais – 19º BPM.
ENDEREÇO:  Rua Helmuth Neumann, 100, bairro São Jacinto, Teófilo Otoni/MG.
CNPJ: 16.695.025.0001-97
REPRESENTANTE LEGAL: 

CONTRATADA:
NOME: 
ENDEREÇO: 
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE LEGAL: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF)
Cargo que ocupa:
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
Contratação de serviço técnico especializado para elaboração de projeto de arquitetura de interiores, 
executivo  e  complementares  -  estrutural,  elétrico,  ,  hidráulico,  incluindo  planilhas  orçamentaria, 
memorial  descritivo  e  cronograma  físico-financeiro  -  para  adaptação  e  reparo  de  uma  área  de 
aproximadamente  229,95  (duzentos  e  vinte  e  nove  metros  e  noventa  e  cinco  centímetros)  m² 
reforma/adaptação  do  NAIS/19º  BPM,  localizado  À  Rua  Helmuth  Neumann,  100  -  bairro  São 
Jacinto/Teófilo  Otoni,  Minas  Gerais, nas  condições  estabelecidas  no  Edital  e  seus  anexos  que, 
juntamente com a proposta da Contratada, passam a integrar este instrumento, independentemente 
de transcrição.
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CLÁUSULA TERCEIRA : DO PRAZO DE EXECUÇÃO

I- A prestação do serviço far-se-á mediante convocação formal da licitante vencedora pelo 19º BPM 
para a assinatura do contrato, em dias úteis, por telefone ou meio eletrônico fornecido na proposta, 
observadas, as regras fixadas neste Edital.
II- O prazo para o início da prestação do serviço será de no máximo 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da emissão da assinatura deste instrumento. 
III- O prazo máximo de execução e de entrega do serviço será 90 (noventa) dias úteis, a partir da 
assinatura deste Instrumento, nos termos do item III do anexo II do Edital.
IV – Excluem-se do prazo os dias em que os projetos encontrarem-se em análise junto a Contratante 
para aprovação, até o recebimento definitivo do serviço.

CLÁUSULA  QUARTA-  DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de sua assinatura até o prazo de garantia do serviço prestado, 
mesmo após a entrega definitiva do serviço contratado por seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 

A Contratante providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial de Minas Gerais, em 
forma resumida, em obediência ao disposto no art.61 § único da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA: PREÇO E PAGAMENTO
 
I- O Valor Total Estimado do contrato é de _________________.
II- O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do 19º BPM, através do 
banco (credenciado pelo Estado de Minas Gerais), cujo número da agência e conta bancária estarão 
indicadas na proposta comercial e na Nota Fiscal do serviço executado,  no prazo de até 30 (trinta) 
dias  corridos,  a  partir  do  recebimento  definitivo  do  objeto  pela  Comissão  Permanente  de 
Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM), acompanhados dos documentos fiscais e termo de 
garantia, se houver, discriminadas em duas vias.
III- O recebimento definitivo pela CPARM ocorrerá somente após aprovação formal do Projeto pela 
Diretoria de Apoio Logístico da PMMG – DAL.
IV –  O pagamento poderá ser efetuado por etapa concluída, na proporção do serviço recebido de 
forma definitiva, mediante emissão de Nota Fiscal do serviço executado parcialmente, nos termos 
acima  descritos  e  conforme  cronograma  físico-financeiro  integrante  da  proposta  entregue  pela 
Contratada no ato do Certame, sendo vedado o pagamento antecipado de qualquer das etapas sem 
aprovação  da  DAL  e  o  recebimento  definitivo  da  etapa  e/ou  de  todo  o  serviço  objeto  deste 
instrumento;
V-  Ocorrendo  atraso  de  pagamento  por  culpa  exclusiva  da  Administração,  o  valor  devido  será 
atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a 

Carta Convite Nº  001/2012 – Elaboração de Projeto Arquitetônico para NAIS 19º BPM                                                                  Pag.  34

       JOMAR DE OLIVEIRA RAMOS, OAB Nº                                                                          DUCLER COSTA JUNIOR, TEN CEL PM
                ASSESSOR JURIDICO  19º BPM                                                                                                        ORDENADOR DE DESPESAS 19º BPM



DECIMA QUINTA  REGIÃO  DA  POLÍCIA MILITAR
DECIMO NONO BATALHÃO POLICIA MILITAR

EDITAL DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 001/2012  - PROC. 1252203 0045/2012

variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), ou outro índice que 
venha a substituí-lo, conforme a legislação vigente.
VI- A  despesa  decorrente  desta  licitação  correrá  por  conta  da  dotação  orçamentária: 
1251.10.302.172.2061.0001.449051.49.2.0
V- A nota fiscal deverá ter o mesmo CNPJ da empresa vencedora do certame para efeito de 
pagamento.
VI- Para a emissão da nota fiscal, além de outras exigências estabelecidas em lei,  observar:
a) Número e data da nota de empenho.
b) Código da Unidade Executora.
c) Nome  e número Agência e conta bancária, se diversa daquela indicada na Proposta Comercial.
d) Número do  Processo Licitatório.
VII- A empresa deverá apresentar a nota fiscal da prestação de serviços incluindo valor da mão-de-
obra e outras necessidades dela decorrentes.
VIII- 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 nº 6214/2007 de 14//05/07 entre SEPLAG/SEF/AUDITORIA GERAL).

CLÁUSULA SÉTIMA:- DA GARANTIA CONTRATUAL 

I - O licitante vencedor deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56 da Lei Federal 
8666/93 e suas alterações posteriores, facultada à Contratante a verificação de idoneidade da 
garantia ofertada, a qualquer tempo, podendo ainda, optar por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.
II - A garantia apresentada, somente será liberada ou restituída após o cumprimento do objeto do 
Contrato desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela 
pertinente, hipótese em que ficará retida até solução final, e expressa autorização do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto no inciso XXIV, art. 13, da Lei 
Complementar nº 33, de 28.06.94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais). 
III- Quando a garantia for prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente por 
qualquer índice autorizado pelo Governo Federal ou pelos “Fatores de Atualização Monetária” 
utilizados pela Justiça Estadual de Minas Gerais.
IV– A garantia contratual terá seu valor atualizado nos termos do art. 56, parágrafo 2º da Lei nº 
8666/93.

CLÁUSULA OITAVA:  REGIME  DE EXECUÇÃO 

I – EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
I.I - Para realizar qualquer serviço especificado no Anexo I e II, do edital, deverão ser obedecidas as 
normas técnicas aplicáveis.
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I.II – Fica, desde já, estabelecido, que qualquer serviço que vier a ser solicitado pelo contratante à 
empresa contratada,  só deverá ser iniciado com autorização do Ordenador  de Despesas do 19º 
BPM.
I.III - A Contratada fornecerá uma cópia em mídia digital, de cada etapa do projeto, conforme subitem 
2.5 e item 3 do anexo II do Edital.
I.IV - A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos dos projetos em obediência a eventuais 
padrões previamente definidos pelo Contratante.
I.V - A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá ser realizada em mídia digital (CD 
ROM ou DVD), acompanhados de uma cópia em papel, formato A1, devidamente assinada pelos 
autores,  em conformidade com as normas técnicas de desenho e diretrizes  complementares  da 
PMMG.
I.VI - A contratada deverá realizar visita técnica no local para esclarecer dúvidas sobre o serviço a ser 
realizado. A visita deverá ser agenda no almoxarifado do 19º BPM pelo telefone: (31) 3087-1246, 
sem ônus para a contratante.

II– RECEBIMENTO DO SERVIÇO: 
II.I - O serviço deverá ser recebido sem qualquer ônus extra e dentro das especificações contidas no 
Anexo I e II do Edital e atendendo à RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002, da Agência Nacional de 
Vigilância  Sanitária  –  ANVISA  que  “Dispõe  sobre  o  Regulamento  Técnico  para  planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde” 
além das especificações técnicas, os níveis de desempenho mínimos exigidos e acompanhados das 
respectivas notas fiscais.
II.II  - O  recebimento  provisório  não  se  traduz  por  aceitação,  esta  somente  será  efetivada  após 
avaliação,  julgamento  e  aceite  definitivo  da  execução  do  serviço,   pelo(s)  Responsável(is) 
designado(s)  pelo Ordenador de Despesas.
II.III -  O recebimento do serviço pela contratante deverá estar em conformidade com a proposta da 
contratada e atender às especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas no Anexo I e II.
II.IV- O recebimento do serviço objeto desta licitação dar-se-á:
II.IV.I  -  Provisoriamente  :  r  eceberá  o  serviço  de  posse  dos  documentos  apresentados  pela 
Contratada para verificação de especificações, qualidade, prazos, e outros dados pertinentes, em 
caráter provisório, e encaminhará à DAL. Observada alguma irregularidade na execução do trabalho, 
a empresa contratada será notificada, por escrito, por meio de emissão de laudo de reprovação de 
qual (is) o (s) item (s) que deverá (ão) ser substituído/corrigido(s) /trocado (s), no prazo de 05 (cinco) 
dias uteis. Em caso de aprovação provisória do trabalho, a contratante receberá o serviço, mediante 
recibo.
II.  IV.II  -  Definitivamente:  após  recebimento  provisório  o  projeto  executado  passará  por  uma 
verificação rigorosa realizada por corpo técnico da Polícia Militar de Minas Gerais, nos termos exatos 
do Edital e da proposta vencedora. O recebimento definitivo ocorrerá mediante expedição de termo 
circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal (1ª e 2ª via).
II.V – Verificando-se a rejeição do serviço prestado, que ocorrerá quando não atender às exigências 
do Edital,  o  fornecedor  será notificado para refazê-lo de forma que satisfaça às exigências  pré-
estabelecidas, no prazo de 05 (cinco) dias utéis.
II.VI - As rejeições de serviços, que porventura ocorrerem, não justificam a alteração dos prazos 
fixados neste Edital ou no contrato a ele vinculado;
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II.VII - O serviço recusado conforme item poderá ter seu prazo prorrogado para correção, se o motivo 
for devidamente justificado, após recebimento da comunicação de recusa expressa e formal pela 
contratante, sob pena de pagamento do valor adicional de permanência, arbitrado em 1% (um por 
cento) por dia de atraso na correção, sobre o valor do contrato. 

II.VIII - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o funcionário responsável pelo 
recebimento do serviço reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao Ordenador de 
Despesas para adoção das penalidades cabíveis em Lei, que poderá optar pelos demais 
concorrentes, obedecidas a ordem de classificação, nos termos do artigo 64, §2º, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.

II.IX - À contratada que tiver serviço recusado e não sanar as irregularidades no prazo estabelecido, 
observado  o  devido  processo  legal  e  o  contraditório,  poderá  ser  incluída  no  “Cadastro  de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Pública Estadual – CAFIMP”.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

6 I CONTRATADA:

I.I - Garantir que os profissionais especializados integrantes de seu corpo técnico e relacionados no 
procedimento licitatório realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.
I.II- Participar de reuniões para elaboração do ante-projeto e das demais reuniões convocadas pela 
Contratante  para  elucidar  dúvidas  levantadas,  para  formalizar  a  entrega  de  documentos,  para 
recebimento  de  informações  ou  para  tratar  de  assuntos  diversos  relacionados  ao  objeto  deste 
contrato.
I.III - Submeter o projeto à apreciação da PMMG e aos profissionais envolvidos no processo.
I.IV - Fazer as alterações e/ou correções requeridas dentro dos prazos estabelecidos;
I.V -  Entregar  uma cópia  do Projeto para análise  e,  após a sua aprovação final,  o  seu original, 
completo, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.
I.VI - Fazer os respectivos registros de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA-MG, 
dos projetos elaborados.
I.VII - Consultar à PMMG para esclarecer eventuais dúvidas de aplicação ou de interpretação.
I.VIII –  Cumprir fielmente os termos das especificações do serviço a ser executado, conforme os 
anexos I e II do Edital.

II Das obrigações da CONTRATANTE:
II.I -  Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) nota(s) fiscal(ais)/fatura(s) da contratada, após o recebimento 
definitivo do serviço ou etapa do serviço por parte da comissão designada para tal finalidade.
II.II - Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes 
nos Anexos I e II, deste edital.
II.III -  Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidores especialmente 
designados pelo Ordenador de Despesas do 19º BPM ou por comissão de recebimento, de acordo 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
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II.IV  -  Comunicar  imediatamente  à  Contratada  as  irregularidades  manifestadas  na  execução  do 
contrato.
II.V - Designar a(s) Comissão(ões) para acompanhar e receber o serviço.
II.VI - Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados.
II.VII - Assegurar ao pessoal da contratada devidamente autorizado, o livre acesso à seção do agente 
de atividade responsável pelo acompanhamento do contrato.

CLÁUSULA DECÍMA: PENALIDADES 

A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, 
bem como o descumprimento total ou parcial do contrato celebrado, acarretará na aplicação das san-
ções previstas no artigo 87 da Lei Federal 8666/93 c/c Art. 38 do Dec. Estadual nº 45.902/12, com 
observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e ampla defesa, de 
acordo com o disposto da lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, observado os seguintes critérios:

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 ne-
cessárias medidas de correção;
II- multa - deverá observar os seguintes limites máximos:
a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso;
b) dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatá-
rio em efetuar o reforço de garantia;
c) 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 va-
lor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
III- suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, 
por prazo não superior a dois anos;
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornece-
dor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contra-
tado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedeci-
do o disposto no inciso II do art. 54.
§ 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 realiza-
do, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida, conforme previsão constante do 
art. 86 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
§ 2º A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua previsão ex-
pressa e suficiente no edital e no contrato, quando houver, por meio de cláusula que contenha a indi-
cação das condições de sua imposição no caso concreto bem como dos respectivos percentuais apli-
cáveis, conforme art. 86 e inciso II do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
§ 3º O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da garantia presta-
da, prevista no § 1ºdo art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, retido dos pagamentos devidos pela 
Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.
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§ 4º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a previs-
ta no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco 
dias úteis.

CLÁUSULA DECÍMA PRIMEIRA- PREPOSTO

I - Para acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato, a CONTRATANTE elege como 
seu preposto, o Policial Militar que estiver no exercício das funções de Almoxarife do 19º BPM, que 
poderá solicitar designação de Comissão específica para auxiliar na função, nos termos do art. 67, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
II  –  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seu superior, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas do 19º BPM, para a 
adoção de medidas convenientes em tempo hábil. 

CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA: DAS DIVÍDAS

I - Todas as dívidas da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, decorrentes da execução deste 
Contrato, serão inscritas em Dívida Ativa do Estado de Minas Gerais, pelo órgão competente, para 
fins de cobrança judicial, na forma do Art. 566, c/c Art.578 do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RESCISÃO 

I  -  Este  contrato  poderá  ser  rescindido  judicial  ou  extrajudicial  por  ato  unilateral,  escrito  da 
Administração,  nos casos enumerados nos incisos I  a XVII   do artigo 78  da  Lei   8.666/93  e 
amigavelmente nos termos do artigo 79, II c/c artigo 78  da  mesma  lei.
II - Na hipótese da rescisão se dar por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada a reter os 
créditos a que tiver direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
III  -  Nos  casos  de  rescisão  extrajudicial  por  ato  unilateral,  a  Contratada  será  notificada,  em 
observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
IV  -  Além  das  hipóteses  previstas  no  Edital  o  Contrato  poderá  ser  rescindido  sempre  que  a 
Contratada agir dolosamente.   
V - Durante a fase de rescisão do contrato, continuarão sob responsabilidade da Contratada todos os 
serviços em fase de execução, já faturados, bem como materiais existentes no local da prestação do 
serviço, até o acerto final com a Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

I - Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) 
dias  úteis,  a  contar  da intimação  do  ato,  nos  casos  de aplicação  das  sanções  de  advertência, 
suspensão temporária, multa  ou  rescisão do Contrato.   

Parágrafo Único -  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o 
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias  úteis ou,  nesse 
mesmo  prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a 
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decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  DISPOSIÇÕES GERAIS
 
I - O presente contrato poderá ser alterado, através de Termo Aditivo, nas hipóteses expressamente 
previstas em lei,  bem como no caso de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos 
limites legalmente permitidos, bem como quanto à possibilidade de prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA :  FORO 

I – Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, para dirimir quaisquer dúvidas, 
demandas ou litígios oriundos do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro.
II - 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 duas vias, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor 
original.

Teófilo Otoni, _____ de ____________ de 2012.

CONTRATADA  
(Nome legível e assinatura)

Ducler Costa Junior, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

TESTEMUNHAS:

(Nome legível e assinatura )
CPF
RG

(Nome legível e assinatura )
CPF
RG.
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     ANEXO VI AO EDITAL Nº 045/2012– 19º BPM/PMMG 
MODELO DE CREDENCIAMENTO

MODALIDADE: Carta Convite  Nº: 001/2012.

Razão Social:
Endereço :
Inscrição Estadual :
C.N.P.J:
Ref. : CONVITE nº 001/2012 – 19º BPM.

C R E D E N C I A L

Pelo  presente  instrumento  credenciamos  o  Sr.
(a)___________________________________________,  CPF___________________  Carteira  de 
Identidade nº__________________ do Estado de ______ como preposto desta empresa junto a 
CPL, para acompanhamento dos trabalhos e com poderes para interpor recursos ou desistir de fazê-
lo.

_________________/MG,           de                                 de  2012.

Carimbo da Empresa

(NOME COMPLETO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(CONSTAR OS DADOS PESSOAIS: CPF, RG)

(DA EMPRESA: ENDEREÇO COMPLETO, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL,TELEFONE. SE 
INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)
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