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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Diretoria de Gestão Operacional

Versão v.04.04.2019.

 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA   

 

 

LOTE I   

Data:
18/09/2018

Órgão solicitante: 
Secretaria de Estado de
Segurança Pública

Número do Pedido de
Compra:
1691012 83/2018

 Número da Unidade de Compra: 
1691001

Responsável pelo
Pedido:
David da Silva
Campos

E-mail do responsável pelo
Pedido:
dgo@seguranca.mg.gov.br

Telefone do responsável
pelo Pedido: 
(31) 3915-5603

Superintendência ou Diretoria
Responsável: 
Diretoria de Gestão Operacional

 

LOTE II   

Data:
18/09/2018

Órgão solicitante: 
Secretaria de Estado de Segurança
Pública

Número do Pedido de
Compra:
1691035 000027/2018.

Número da Unidade de
Compra: 
1691001

Responsável pelo
Pedido:
Alexander Carlos de
Almeida

E-mail do responsável pelo Pedido:
alexander.almeida@seguranca.mg.gov.br

Telefone do
responsável pelo
Pedido: 
(31) 3915-5429

Superintendência ou
Diretoria Responsável: 
Diretoria de Infraestrutura
de Tecnologia.

 

1. OBJETO:

 

Lote Item Código do item
no SIAD Qtde. Unidade de

Aquisição Descrição do item 

1 1 000011940 1 1 UNIDADE Serviço de reparos, adaptação e conservação em
equipamento gerador de energia.

2 1 000011940 1 1 UNIDADE Serviço de reparos, adaptação e conservação em
equipamento gerador de energia.

 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada
em manutenção, reparo, conservação e adaptação em equipamentos de gerador de energia com ou sem
subs�tuição de peças, da Secretária de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais conforme lotes
abaixo listados:

Lote 1: Unidades socioeduca�vas descritas no item 19.1;

Lote 2: Unidades de Segurança Pública descritas no item 19.2;
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2. JUSTIFICATIVA:

 

2.1. O presente processo licitatório visa a contratação de empresa especializada em serviços
de manutenção e reparo no grupo gerador de energia elétrica das unidades da Secretaria de Segurança
Pública de Minas Gerais. A manutenção dos equipamentos visa mantê-los em perfeito estado de uso
para que, em eventuais interrupções de energia elétrica ocasionadas pela concessionária ou fatos
fortuitos, para que os Centros Socioeduca�vos, os Centros Integrados de Comando e Controle Móvel, a
Delegacia Móvel, o Grupos de Gerados de sustentação da sala cofre e salas técnicas 9.º andar não fique
sem energia.

2.1.1. O não fornecimento adequado de energia auxiliar de emergência para as unidades
que compõe os Sistemas de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, ocasionará perdas
irreversíveis em informações armazenadas, prejudicará nas produ�vidades operacionais,
comprometerá a integridade �sica dos que estão sob responsabilidade do estado, impactando
diretamente na prestação de serviço à população.

 

3. DA ESCOLHA PELO PREGÃO ELETRÔNICO:

 

3.1. Em se tratando de uma prestação de serviço comum, com objeto claro e critérios
obje�vamente definidos neste termo de referência, e em observância do disposto no Art. 2º do Decreto
Estadual Nº 44.786/08 e Art. 1º da Lei Federal nº 10.520/02, a presente licitação realizar-se-á na
modalidade de pregão, e o critério adotado no certame desta contratação será o menor valor por lote
global, para o atendimento do objeto deste termo por período de doze meses.

 

4. DO PREÇO DE REFERÊNCIA:

 

4.1. O valor a ser pago na presente contratação, se encontra em conformidade com
a Instrução Norma�va n. 5/2014 e Lei de Licitações.

 

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO:

5.1. Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção
preven�va e corre�va, com ou sem subs�tuição de peças (mão de obra + peças) no grupo gerador de
energia de diversas marcas e modelos, conforme discriminados na listagem constante no
ITEM 19, aos Centros Socioeduca�vos, Centros Integrados de Comando e Controle Móvel, a Delegacia
Móvel, ao grupo de Geradores de sustentação da sala cofre e salas técnicas 9º andar.

5.2. Somente haverá troca de peças quando extremamente necessário e devidamente
jus�ficado pela empresa em relatório circunstanciado.

5.3. A contratada atuará sob a orientação da Direção Geral da Unidade Socioeduca�va e da
Diretoria de Gestão Operacional-DGO/SUASE, no que se refere às unidades constantes nos lotes listados
nos itens 19.1. As unidades listadas no lote descrito no item 19.2 serão orientadas pela Direção da
Diretoria  Infraestrutura de Tecnologia - DIT da Coordenadoria de Planejamento e Gestão e finanças,
sendo estas encarregadas de processar a fiscalização do trabalho das prestadoras de serviço,
principalmente no que tange à qualidade e tempes�vidade do serviço prestado nos endereços
informados, mediante planejamento/cronograma.

5.4. Os serviços deverão ser realizados nas unidades externas subordinadas a Subsecretarias
da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais conforme endereços informados no item 19.

5.4.1. No caso dos geradores especificados como Centro Integrado de Comendo e
Controle – CICCM (não expansivo), Centro Integrado de Comendo e Controle – CICCM (expansivo)
e Delegacia Móvel, o atendimento poderá ser realizado em locais diversos, por se tratarem de
veículos de operação de segurança pública.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=44787&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10520.htm
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/301-instrucao-normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-compilada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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5.4.2. O planejamento/cronograma para a realização das manutenções preven�vas
deverá ser apresentado pela CONTRATADA prevendo as manutenções decorrentes do período de
um ano. As manutenções preven�vas deverão ser realizadas trimestralmente tendo em vista os
modelos e especificações dos equipamentos. Fica a cargo da contratada a definição do número de
equipamentos a serem manutenidos, sendo que a manutenção em cada equipamento terá
duração máxima de uma semana para início e conclusão do serviço.

5.4.2.1. O planejamento/cronograma deverá indicar o período de um ano, das
manutenções preven�vas, considerando o período máximo de 1 (uma) semana para que
seja concluído o serviço iniciado em cada equipamento. Poderá ser manutenido mais de um
equipamento por semana;

5.4.2.2. O cronograma para a execução do serviço deve ser apresentado 15 dias após
a emissão da Ordem de Serviço.

5.4.2.3. Na semana informada para a realização da manutenção preven�va a
CONTRATADA deve agendar o dia e horário, conforme endereços e contatos que serão
informados após a assinatura do contrato;

5.4.2.4. A alteração do cronograma, se dará mediante solicitação da CONTRATADA e
aprovação dos gestores do contrato;

5.4.2.5. As manutenções corre�vas se darão mediante solicitação das unidades em
caso falha de funcionamento dos geradores, ou após relatório de avaliação técnica da
conforme desgaste de peças ou indicação do fabricante e aprovação dos fiscais do contrato.

5.5. A manutenção é entendida como o conjunto de a�vidades técnico-administra�vas, de
natureza preven�va e corre�va, com vistas à preservação da vida ú�l, sem perda das caracterís�cas,
integridade �sica, rendimento e ponto ó�mo de operação do equipamento, instalações, sistemas ou
suas partes.

5.6. Considera-se manutenção preven�va, entre outros, os serviços de:

a. revisão geral;

b. fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis,
correias;

c. correção de vazamentos;

d. limpeza dos equipamentos, re�rando resíduos que possam ocasionar o mau
funcionamento;

e. testes, recarga, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de
defeitos e acidentes, bem como para garan�r o perfeito e regular funcionamento
dos equipamentos constantes neste termo.

5.7. Compreende-se como manutenção corre�va, entre outros, os serviços de reparos para
eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a subs�tuição de peças gastas e
imprescindíveis para o regular funcionamento do equipamento, devidamente jus�ficado pela empresa
em relatório circunstanciado, que também deve apresentar 3 (três) orçamentos da(s) peça(s) a serem
subs�tuídas, devendo ser efetuada a compra da peça de menor valor, devidamente atestado pelos seus
fiscais, para fins de restabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos manutenidos.

5.7.1. A troca de peças deverá ser aprovada pelo gestor do contrato em 24 (vinte e
quatro) horas, com exceção de sábados, domingos e feriados, após o recebimento via e-mail que
deve ser encaminhado pelos fiscais do contrato, contendo os orçamentos e relatório
circunstanciado da empresa, sempre observando o valor mais vantajoso para Administração
Pública;

5.7.2. Os serviços de manutenção corre�va deverão ser realizados sempre que houver
necessidade, mediante recebimento de Ordem de Serviço (modelo ITEM 21), para permi�r a
correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos;
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5.7.3. Após a aprovação do serviço a CONTRATADA tem o prazo de 48 horas para a
execução do serviço de manutenção corre�va.

5.8. Incluem-se no preço trimestral do contrato, o fornecimento e a aplicação de materiais de
reposição e materiais de consumo necessários à revisão, fixação, correção de vazamentos, limpeza,
limpeza interna e externa, limpeza química de tanques, testes, recarga, calibração, lubrificação, descarte
de lubrificantes e combus�veis inservível e conservação dos equipamentos cuja manutenção seja objeto
desta licitação.

5.8.1. Entende-se por materiais de reposição, de forma exemplifica�va: parafusos, roscas,
bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, correias e correlatos;

5.8.2. Entende-se por materiais de consumo, de forma exemplifica�va: álcool, benzina,
estopa, flanela, fita isolante, soldas, graxa, lixas, óleo lubrificante, filtro de óleo, vaselina, gás,
produto de limpeza não abrasível e biodegradável, necessários à manutenção preven�va dos
equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos.

5.9. Entende-se por peças cada um dos elementos, que cons�tuem como um todo cada
equipamento.

 

6. ATENDIMENTO:

6.1. Quanto à Manutenção preven�va:

6.1.1. A CONTRATADA deverá obedecer estritamente o cronograma apresentado,
conforme solicitado no item 5.4.2.1;

6.2. Quanto à manutenção Corre�va:

6.2.1. A manutenção corre�va consiste, em termos gerais, na correção de falhas e mau
funcionamento, com obje�vo de tornar o equipamento em pleno funcionamento, com ou sem
troca de peças.

6.2.1.1. A CONTRATADA informará à CONTRATANTE, após assinatura do contrato, os
meios de contato (telefone, e-mail) e nome dos técnicos, com vistas a receber os chamados
para prestação dos serviços.

6.2.2. A CONTRATADA quando acionada (via telefone ou e-mail), deverá atender as
solicitações de comparecimento para correção dos defeitos ou falhas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, sendo prestado o atendimento no período compreendido entre 8h e 18h,
de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, nos locais onde se encontram instalados os
equipamentos.

6.2.2.1. O atendimento deverá ser acompanhado pelo fiscal do contrato.

6.2.3. A CONTRATADA deverá emi�r Relatório Circunstanciado, especificando a causa e
�po de problema apresentado e indicando a necessidade, ou não, da subs�tuição de peças,
componentes ou acessórios, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
comparecimento ao local.

6.2.3.1. No caso de total impossibilidade de iden�ficação do defeito técnico no local,
a CONTRATADA poderá remover o equipamento, desde que autorizado pelo fiscal do
contrato, devendo o Relatório Circunstanciado ser apresentado no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da re�rada do equipamento.

6.2.3.2. Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para
conserto em oficina necessitará de prévia autorização do fiscal do contrato. As despesas
com a re�rada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação correrão por conta da
CONTRATADA.

6.2.3.3.  Re�rar e devolver à Unidade em um prazo máximo de 10 (dez) dias o
equipamento, componente ou peça que necessite de manutenção fora da Unidade  Caso o
prazo não possa ser cumprido por algum interveniente, a CONTRATADA deverá jus�ficar e
solicitar prorrogação de prazo para aos gestores e fiscais do contrato.
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7. FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUA APLICAÇÃO:

7.1. Constatada a necessidade de subs�tuição de peças nos equipamentos constantes neste
termo, seu fornecimento e instalação obedecerão às seguintes etapas:

7.1.1. Todas as peças fornecidas e instaladas pela CONTRATADA deverão ser idên�cas ou
superiores, originais e novas;

7.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar o 03 (três) orçamentos para a subs�tuição de
peças, onde a peça adquirida será a de menor valor apresentado.

7.1.2.1. Na impossibilidade de apresentação de 03 (três) orçamentos a CONTRATADA
deverá apresentar jus�fica�va aos fiscais do contrato.

7.1.3. Ressalte-se que o valor referente à eventual e necessária subs�tuição de peças
somente será repassado à contratada após apresentação de jus�fica�va e relatório
circunstanciado que demonstre a real necessidade de troca de peças, bem como ter cumprido
todas as exigências dispostas neste Termo de Referência;

7.1.4. Tanto os orçamentos coletados, e qualquer parecer técnico expedido pela
CONTRATADA deverão ser assinados pelo técnico responsável e pelos fiscais do contrato;

7.1.5. Todas as peças, componentes e materiais porventura subs�tuídos deverão ser
entregues pela CONTRATADA à Direção da Unidade Socioeduca�va conforme lista no item 19.1,
bem como a Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia – DIT conforme lista no item 19.2.

7.2. A CONTRATADA deverá emi�r um relatório do serviço executado, contendo o nome do
técnico que o realizou, número de horas gastas, descrição do serviço, data de realização, descrição e
iden�ficação da peça subs�tuída, descrição e iden�ficação da peça nova, termo de garan�a da peça
nova e do serviço.

7.3. A contratada deverá emi�r termo de garan�a da peça subs�tuída, com período mínimo
de 03 (três) meses contado da data de sua instalação. O termo de garan�a deverá descrever claramente
os limites e a duração da garan�a da peça subs�tuída, sendo dada e man�da pela contratada,
respeitadas as exceções previstas no Termo de Garan�a do fabricante dos equipamentos, sem quaisquer
ônus para a contratante.

7.4. Fornecimento das peças pela CONTRATADA, desde que comprovado ser o menor valor
apresentado, em consonância com os orçamentos apresentados.

7.5. Os fiscais se reservam o direito de rejeitar toda e qualquer peça que denote uso.

 

8. RELATÓRIO TÉCNICO:

8.1. A CONTRATADA, sempre que for realizada manutenção corre�va, deverá encaminhar aos
fiscais do contrato as relação de todos os bens dos equipamentos, objeto da contratação em questão, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da conclusão do reparo, no qual deverá constar a descrição
dos serviços e do defeito apresentado, as peças subs�tuídas, quando for o caso, bem como o �po de bem,
data do reparo e prazo de garan�a, tanto dos serviços quanto das peças.

8.2. A CONTRATADA deverá apresentar RELATÓRIO TÉCNICO trimestral rela�vo à manutenção
preven�va, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a sua realização, no qual deverá constar a descrição
dos serviços realizados, bem como o fornecimento e aplicação de materiais de reposição, quando for o caso.

9. CONDIÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

 

9.1. Deverá ser emi�da a Anotação de Responsabilidade Técnica CREA, referente aos serviços
de manutenção respeitando a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica é o instrumento que o Sistema Confea/Crea tem para registrar as realizações
profissionais e que dis�ngue a carreira e o sucesso individual e valoriza o exercício profissional. Permite
caracterizar os limites da responsabilidade e da par�cipação técnica em cada obra ou serviço,
conferindo as garan�as jurídicas de um contrato e a prova de a�vidades especiais para efeito de
aposentadoria;"

https://novoportal.crea-rj.org.br/crea/art/conceito/6496.htm
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9.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as ro�nas por escrito em livro de ocorrência,
um para cada equipamento, referente às manutenções preven�vas e corre�vas, além do tempo gasto
para a execução dos procedimentos. A disponibilização destes livros ficará a cargo da CONTRATADA, com
abertura devidamente preenchida e assinada pelo representante da Unidade em que se encontra o
equipamento, bem como por representante da contratada.

9.2.1. Os livros de ocorrência ficarão nas Unidades conforme descritas nos itens 19 e
deles constarão o acompanhamento e anotações dos técnicos da CONTRATADA.

9.3. A manutenção corre�va deverá ser previamente aprovada pelos fiscais do contrato,
mediante relatório técnico da CONTRATADA para realização do serviço e a jus�fica�va para a
subs�tuição de peças quando esta se fizer necessária.

9.4. A CONTRATADA deverá respeitar as condições e especificações técnicas constantes dos
manuais de serviços do fabricante dos equipamentos, objeto do contrato.

9.5. O processo de gerenciamento dos equipamentos inseridos no contrato será monitorado e
acompanhado pela CONTRATANTE, através das ordens de serviço impressas emi�das pela CONTRATADA.

9.5.1. Caberá à CONTRATADA colaborar com as informações per�nentes às intervenções
realizadas no equipamento.

9.6. A contratada deverá permi�r fiscalização por parte da contratante, em qualquer fase dos
serviços, a qual poderá, inclusive, impugnar aqueles que julgar em desacordo com o pedido e/ou boa
técnica.

9.7. Após realização dos serviços, a CONTRATADA deverá promover um teste, obje�vando
verificar as condições de operacionalidade dos equipamentos, na presença do responsável da Unidade
Socioeduca�va em que se encontram os equipamentos.

9.8. Na hipótese de reincidência anormal de chamados técnicos, a CONTRATADA deverá
promover reuniões com os fiscais do contrato, com a finalidade de prestar esclarecimentos e buscar
soluções para os problemas apresentados.

9.9. É obrigação da CONTRATADA, prestar os serviços contratados com zelo técnico e
obediência aos padrões de controle, qualidade e segurança pela legislação per�nente, respeitando
também as normas das unidades de Segurança Pública.

9.10. A CONTRATADA responderá pelas ações e intervenções pra�cadas por seus empregados
no âmbito das unidades de Segurança Pública durante o tempo que ali permanecerem, bem como pelos
prejuízos decorrentes de imprudência, negligência e imperícia por eles provocados.

9.11. As despesas decorrentes da condução/translado dos técnicos para a manutenção dos
equipamentos correrão por conta da CONTRATADA.

9.12. A CONTRATADA deverá exigir de seus empregados obediência às normas da contratante,
especialmente as de segurança, considerando as peculiaridades do atendimento prestado
na unidades de Segurança Pública, e também às normas a�nentes à prevenção contra acidentes,
fornecendo-lhes o necessário equipamento de proteção individual, com o vestuário adequado ao
trabalho.

9.13. É expressamente proibida a introdução, no local dos trabalhos, de qualquer a�vidade
estranha ao objeto do contrato.

9.14. A contratada deverá informar previamente às unidades Segurança Públicas a relação dos
empregados e ou prepostos executores dos serviços contratados.

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela
anteriormente informada.

10.2. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato.
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10.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das
formalidades legais.

10.4. No�ficar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

10.5. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente
iden�ficados e uniformizados, aos locais em que devam executar suas tarefas.

10.6. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos
serviços e demais informações que esta venha a solicitar para o desempenho dos serviços ora
contratados.

10.7. Zelar para que a mão-de-obra seja u�lizada unicamente na realização das tarefas
estabelecidas no contrato.

10.8. Atestar as notas fiscais por meio de 02 (dois) servidores da Unidade.

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1. Caso a empresa contratada seja registrada em Conselho (CREA) de outras regiões que não
Minas Gerais, faz-necessária apresentação de visto do CREA-MG para poder realizar o serviço nesta
jurisdição, no prazo de 15 dias a contar da assinatura do contrato.

11.2. A CONTRATADA obrigar-se-a realizar, periodicamente, a cada 90 (noventa) dias a
manutenção de ro�na (preven�va), totalizando 04 (quatro) manutenções durante um ano, em cada
unidade constante no item 19, independente da existência de chamados técnicos, conforme
cronograma apresentado previamente.

11.3. Cumprir fielmente o Contrato de forma que os serviços contratados sejam realizados com
esmero e perfeição, dentro do prazo.

11.3.1. Iniciar os serviços a par�r da emissão da Ordem de Serviço.

11.4. Fornecer à Direção das Unidades Socioeduca�vas e a Diretoria de Gestão operacional
DOG/SUASE bem como a DIT/CPGF em até 15 dias após assinatura e publicação do contrato, lista
contendo o nome e telefone de contato dos técnicos que serão responsáveis pela à execução dos
serviços.

11.5. Fornecer a CONTRATANTE meios de contato do preposto, com perfeito conhecimento do
objeto do contrato, para o pronto deslocamento e atendimento em situações de emergência ou de
algum funcionamento anormal dos equipamentos.

11.6. Comunicar, imediatamente ao gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou
dificuldade que impossibilite a execução do objeto.

11.7. Acatar as determinações do gestor do contrato que poderá sustar, total ou parcialmente,
a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

11.8. Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de execução dos
serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam transporte e montagem de equipamentos
deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento
existentes na edificação (pisos e paredes).

11.9. Fornecer aos seus empregados uniforme, calçado, crachá de iden�ficação e
equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto nas normas de segurança do Ministério
do Trabalho.

11.10. Responsabilizar-se, na forma da lei, por quaisquer danos causados diretamente aos bens
das Unidades de Segurança Pública ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da existência de fiscalização
contrato por parte da CONTRATADA.

11.11. Res�tuir, ao término do prazo de vigência contratual, todo e qualquer equipamento
pertencente às Unidades que estejam sob sua guarda, em perfeito e regular funcionamento.
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11.12. Fornecer aos técnicos, ferramentas, equipamentos, utensílios e produtos a serem
u�lizados na execução dos serviços, sem ônus adicional para as Unidades de Segurança Pública.

11.13. U�lizar nos equipamentos peças idên�cas ou superiores, originais e novas, por ocasião da
execução de manutenção corre�va.

11.14. Deixar os equipamentos em condições de perfeito e regular funcionamento, através de
pessoal treinado e especializado, não se admi�ndo a transferência de responsabilidade a terceiros ou a
seu fabricante.

11.15. Prestar garan�a dos serviços de manutenção corre�va e das peças u�lizadas nos
equipamentos pelo prazo mínimo de 03 (três) meses contados da data de conclusão dos reparos
realizados no local ou da devolução às Unidades de Segurança Pública dos equipamentos re�rados para
conserto em oficina, independentemente da natureza do defeito apresentado, mesmo após o término
do contrato, conforme o disposto no art.26, II, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

11.16. A CONTRATADA deverá subs�tuir peças dos equipamentos sempre que verificada sua
necessidade, em função do desgaste natural decorrente da u�lização ou de defeitos técnicos, por
outra de configuração idên�ca ou superior, originais e novas, por ocasião da execução de manutenção
preven�va e corre�va.

11.16.1. Este procedimento deverá ser previamente autorizado pela Direção das Unidades
Socioeduca�va conforme lista no item 19.1. bem como a Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia
– DIT conforme lista no item 19.2., onde a contratada deve apresentar de 3 (três) orçamentos
da(s) peça(s) a serem subs�tuídas, devendo ser efetuada a compra da peça de menor valor.

11.16.2. Efetuar orçamentos de peças quando houver necessidade de troca e subsidiado de
parecer técnico da empresa.

12. DA HABILITAÇÃO:

 

12.1. Qualificação Técnica:

12.1.1. Comprovação de ap�dão para efetuar o fornecimento compa�vel com as
caracterís�cas e quan�dades do objeto da licitação, estabelecidas nos itens 19.1 e 19.2., por meio
da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando a ap�dão do licitante e do profissional responsável de nível
superior ou técnico que atue na área deste termo, compreendendo os requisitos abaixo
relacionados:

12.1.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quan�ta�vo mínimo de 49%
(quarenta e nove reais por cento) das quan�dades apresentadas no item 19.1;

12.1.1.2. Lote 02: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quan�ta�vo mínimo de 49%
(quarenta e nove reais por cento) das quan�dades apresentadas no item 19.2;

12.1.2. Para atendimento do quan�ta�vo indicado nos subitens do item 12.1.1, é admi�do
o somatório de atestados contando que seja do mesmo período, desde que compa�veis com as
caracterís�cas do objeto da licitação.

12.1.3. Cópia auten�cada do comprovante de registro da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, rela�vo às a�vidades da empresa no atual exercício
de acordo com o regulamentado na Lei nº 5.194, de 24 de Dezembro de 1966. 

12.1.4. Comprovar que possui em seu quadro, pelo menos 01 (um) profissional de nível
superior ou técnico, em serviços compa�veis ao objeto desta licitação, para ser o Responsável
Técnico, registrado junto ao CREA.

12.1.4.1. A referida comprovação se dará da seguinte forma:

a. Cópia da ficha de Registro de Empregados – RE, ou

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5194.htm
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b. Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou

c. Cópia do Contrato de Prestação de Serviços registrado, ou

d. Cópia do ato Cons�tu�vo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o
nome do detentor do Atestado da Capacidade técnica.

e. Cópia da comprovação de registro do profissional junto ao CREA atualizado.

12.1.5.  Todos os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia auten�cada por cartório competente ou por servidor da administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial, conforme Lei nº 8.666/93.

 

12.2. Visita Técnica:

12.2.1. Fica facultada a visita técnica aos locais que se encontram os geradores conforme
item 19. Caso o licitante opte pela visita, é obrigatória a apresentação do “Cer�ficado de Visita
Técnica” assinado pelo profissional qualificado designado pela empresa que par�cipou do feito e
pelo responsável da unidade que se encontra o gerador.

12.2.2. A visita tem por obje�vo possibilitar à empresa conhecer as condições dos
equipamentos a serem manutenidos, permi�ndo-a programar tempo, material e pessoal que se
adeque ao serviço. Também, para tomar ciência das especificidades do local para melhor
desenvolver a proposta, considerando todos os possíveis custos que poderá vir a ter

12.2.3. No caso de o licitante optar pela visita técnica, a empresa deverá mandar
representante devidamente qualificado, apto a aferir os geradores descritos no item 19.

12.2.4. O representante deverá comparecer no local munido dos seguintes documentos
que poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia auten�cada por
cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial:  instrumento público ou par�cular de Procuração, ou “Autorização de Representantes de
Visita Técnica”, ambos com firma reconhecida, devendo, ainda, apresentar a Carteira de
Iden�dade ou outro documento equivalente que ateste a iden�ficação civil com foto; Edital de
Licitação; cópia auten�cada do respec�vo Estatuto ou Contrato Social da empresa, e da úl�ma
alteração estatutária ou contratual, 2 (duas) vias do formulário de “Cer�ficado de Visita Técnica”.

12.2.5. O modelo de formulário de “Autorização de Representantes de Visita Técnica”, deve
ser o seguinte:

 

 
AUTORIZAÇÃO DE REPRESENTANTES DE VISITA TÉCNICA

 

Autorizo os representantes da empresa
_______________________________________________ citados neste documento à
realizar a visita técnica no (nome do local em que se encontra o aparelho
gerador) _____________________________, visando a sua habilitação na licitação de
contratação de Serviço de reparos, adaptação e conservação em
equipamento gerador de energia, referente ao Pregão Eletrônico ___/____.

 

 

NOME: ID: CPF:
NOME: ID: CPF:
NOME: ID: CPF:
NOME: ID: CPF:
NOME: ID: CPF:
NOME: ID: CPF:
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NOME: ID: CPF:
 
 

_______________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

 
 

 

12.2.6. O modelo de formulário “Cer�ficado de Visita Técnica”, deve ser o seguinte:

 

 
CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

Cer�ficamos que a empresa
_________________________________________________________________________________________,
CNPJ _____________________________________ através de seu representante qualificado
_______________________________________, Carteira de Iden�dade
______________________________________, Realizou visita técnica ao Centro
______________________________________________, no dia ______/_____/_______, no período de
______:______ à ______:______.

 

 

_____________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE QUALIFICADO DA EMPRESA

 
 

_________________________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO LOCAL ONDE SE ENCONTRA O GERADOR

 

 

12.2.7. Uma via do Formulário de “Cer�ficado de Visita Técnica” irá compor os documentos
de habilitação e a outra será entregue ao responsável pela unidade que se encontra o aparelho
gerador.

12.2.8. A visita pode ser realizada em qualquer dia ú�l após a publicação do aviso de
licitação, até o dia ú�l antes da sessão do pregão, no horário compreendido entre 08:00hs e
11:00hs.

12.2.9. No caso de o licitante optar por não realizar a visita técnica, fica obrigatório a
entrega de declaração de “Ciência das Condições dos Equipamentos”, de acordo com Art. 30,
inciso III, da Lei 8.666/93. Documento esse, necessário para qualificação técnica..

12.2.10. O modelo da declaração deve ser:

 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
 
 

A _________________________________________________________________,
CNPJ nº. ____________________________________________________, com sede
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à___________________________________________________________, declara,
sob as penas da lei, que possui conhecimento das condições locais.

 

 
Data e local.

 
 

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
 

12.3. Declarações:

12.3.1. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores
de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese
emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei,
conforme modelo con�do em anexo do Edital.

12.3.2. Declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
para o certame, conforme modelo con�do em anexo do Edital.

 

13. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

 

13.1. Lote 1:

13.1.1. O gestor do contrato será o Sr. David da Silva Campos, Diretor de Gestão
Operacional da SUASE conforme relação do grupo de geradores do item 19.1.

13.1.2. Os fiscais serão:

13.1.2.1. Centro de Internação Provisória São Benedito: Diretor Geral, Bruno
Rodrigues Campos;

13.1.2.2. Centro de Internação Provisória Dom Bosco: Diretora Geral, Juliana
Rodrigues da Rocha;

13.1.2.3. Centro Socioeduca�vo Divinópolis: Diretora Geral, Veryane Rosaria de
Oliveira;

13.1.2.4. Centro Socioeduca�vo Santa Clara: Diretor Geral, Júlio Cezar Gomide;

13.1.2.5. Centro Socioeduca�vo Sete Lagoas:  Diretora Geral, Raquel Dias da
Conceição;

13.1.2.6. Centro Socioeduca�vo Juiz de Fora: Diretor Geral, Osnério Abreu;

13.1.2.7. Centro Socioeduca�vo Uberlândia: Diretor Geral, Gilson Gonçalves
Rodrigues;

13.1.2.8. Centro Socioeduca�vo Teófilo Otoni: Diretora Geral, Maira Costa O�oni de
melo Silva;

13.1.2.9. Centro Socioeduca�vo Governador Valadares: Diretor Geral, Ayres Paula de
Almeida Júnior;

13.1.2.10. Centro Socioeduca�vo Montes Claros: Giulleano Balbino Bassan;

13.1.2.11. Centro Socioeduca�vo Lindéia: Diretor Geral, Gerson Raimundo da Silva;

13.1.2.12. Centro Socioeduca�vo Unaí: Diretor Geral, José Adeiro da Fonseca;

13.1.2.13. Centro Socioeduca�vo Ribeirão das Neves: Diretor Geral, Albert dos Santos
Braz;
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13.1.2.14. Centro Socioeduca�vo Horto: Diretora Geral, Irani Kaiser de Souza.

13.2. Lote 2:

13.2.1. O gestor do contrato será o Sr. Roberto Alves Moreira Filho, Analista Execu�vo de
Defesa Social, conforme relação do grupo de geradores do item 19.2

13.2.2. Os Fiscais serão:

13.2.2.1. Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia ( Sala Cofre e 9º andar, linha Y e X
) - Técnico, Welisson Mar�ns Barbosa Ferraz

13.2.2.2. Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia ( Sala Cofre e 9º andar, linha Y e X
) - Diretor, Alexander Carlos de Almeida

13.2.2.3. Centro Integrado de Comendo e Controle – CICCM expansivo e não
expansivo - Assistente Execu�vo, Macerlândio Rodrigues dos Santos

13.2.2.4. Delegacia Móvel de Grandes Eventos - Assistente Execu�vo, Macerlândio
Rodrigues dos Santos

13.2.2.5. Centro Integrado de Comendo e Controle – CICCM expansivo Bombeiros
- Assistente Execu�vo, Macerlândio Rodrigues dos Santos

 

14. DA VIGÊNCIA:

 

14.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação
do instrumento no Jornal Minas Gerais, podendo ser prorrogado, observado o disposto no art. 57, II, da
Lei 8.666/93.

 

15. GARANTIA DE QUALIDADE:

 

15.1. A CONTRATADA para prestação do serviço de manutenção, reparo, conservação e
adaptação em equipamentos de gerador de energia, deverá garan�r qualidade, precisão e
tempes�vidade dos serviços, pelo prazo minimo de 3 (três) meses.

 

16. DO PAGAMENTO:

16.1. A manutenção corre�va será realizada somente quando necessária, não estando a
CONTRATANTE obrigada ao repasse integral mensal/anual proposto. 

16.2. Fica reservado os valores es�mados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para período de 12 (doze) meses para cada unidade, conforme o ITEM 20, que será u�lizado
exclusivamente para troca de peças, de modo que a contratante não estará obrigada a repassar o valor
integral proposto, ficando o pagamento atrelado ao valor da peça constante na Nota Fiscal devidamente
atestada.

16.3. O pagamento da manutenção preven�va será efetuado trimestralmente, bem como o
pagamento da manutenção corre�va será efetuado quando necessário e expedida ordem de serviço. 

16.3.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a
crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos da data do recebimento defini�vo, atestado por 02 (dois) servidores, juntamente com os
relatórios técnicos conforme descrito no item 8 do Termo de Referência.

16.4. A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação, inclusive
aquelas emi�das eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de Fatura Eletrônica - e Fatura,
disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços -  SIAD, disponível no
sí�o www.compras.mg.gov.br.



16/04/2019 SEI/GOVMG - 4422596 - PADRÃO - Termo de Referência de Bem

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5297549&infr… 13/22

16.4.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a previa conferencia pelo gestor,
conforme dispõe o Decreto Nº 45.035/2009.

16.4.2. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a par�r da data da reapresentação do documento,
considerado válido pelo CONTRATANTE.

16.5. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o
fornecimento �ver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

16.6. A despesa decorrente desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias:

16.6.1. Para o Lote I:  1691.06.243.204.4595.0001.339039.21.0.10.1;

16.6.2. Para o Lote II: 1691.06.122.701.2002.0001.339039.21.0.10.1
e 1691.06.183.205.4618.0001.339039.21.0.10.1.

16.7. Os valores homologados para este contrato serão fixados e irreajustáveis durante o
período de 12 (doze) meses, a contar da data limite para apresentação da proposta, data essa da
abertura da sessão, conforme § 1°, art. 3° da Lei 10.192/2001, do inciso XI, Art. 40 da Lei Federal
8.666/93 e Resolução Conjunta SEPLAG/SEF N° 8.898. Após, o valor será reajustado, adotando-se para o
reajuste, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, medindo pelo Ins�tuto Brasileiro de
Geografia e Esta�s�ca –IBGE, ou outro que vier a subs�tuí-lo.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

 

17.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo
CONTRATANTE:

17.1.1. Advertência por escrito;

17.1.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual Nº.
45.902/2012;

17.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso;

17.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não
realizada ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso
a que é des�nado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

17.1.3. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no Art. 87 da Lei nº 8.666/93 e
no Art. 47, § 1º, do Decreto Estadual nº. 45.902/2012.

17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme
dispõe o Art. 87 da Lei nº 8.666/93 e o Art. 38, IV, do Decreto Estadual nº 45.902/2012;

17.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das
obrigações contratuais:

17.2.1. Não atendimento às especificações técnicas rela�vas a bens, serviços ou obra
prevista em contrato ou instrumento equivalente;

17.2.2. Retardamento imo�vado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço
ou de suas parcelas;

17.2.3. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração Pública Estadual;

http://www.ipsm.mg.gov.br/arquivos/legislacoes/legislacao/decretos/decreto_45035.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Legislacao/resolucao-conjunta-no-8898-seplag-sef-.pdf
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=dec&num=45902&ano=2012
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=dec&num=45902&ano=2012
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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17.2.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

17.2.5. Alteração de substância, qualidade ou quan�dade da mercadoria fornecida;

17.2.6. Prestação de serviço de baixa qualidade.

17.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas no
item 17.1.

17.4. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA.

17.5. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3. e 17.1.4. também poderão ser aplicadas àquele
que:

17.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

17.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

17.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

17.5.4. Não man�ver a proposta;

17.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

17.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

17.5.7. Cometer fraude fiscal.

17.6. A aplicação das sanções observará o devido processo administra�vo, respeitando-se a
ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902/2012.

17.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3 e 17.1.4 serão obrigatoriamente registradas no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual -
CAFIMP.

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS:

 

18.1. Da par�cipação de empresas em consórcio;

18.1.1. Fica vedada a par�cipação de empresas em consórcio em razão do objeto do
Pregão em tela, não representar vulto, complexidade e alto grau de especialização ou
especificação que torne restrito o universo de possíveis licitantes. Ademais, é notável a existência
no mercado de diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficientes
para atender sa�sfatoriamente às exigências neste Termo de Referência.

18.2. Da Subcontratação;

18.2.1. À CONTRATADA, na execução do contrato, será vedada a subcontratação do objeto
deste pregão, ainda que parcialmente, sob pena de conduzir à rescisão do contrato, na forma
do Inciso IV, Art. 78, da Lei Federal Nº 8.666/93. 

 

19. RELAÇÃO DOS GERADORES E SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS:

 

19.1. Lote 1: Unidades Socioeduca�vas

 

 
UNIDADE

SOCIOEDUCATIVA
 

ENDEREÇO MODELO GERADOR POTÊNCIA

Centro Socioeduca�vo Rua Amaro Rodrigues Silva, s/nº Borda Tech Motor/Engine 54/48 KVA

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2002&num=14184&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=dec&num=45902&ano=2012
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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Lindéia - CSEL - Santa Clara, Unaí/MG
CEP: 38.610-000
 

Fabricante: Mercedes Benz
Modelo: OM-364, PR Nº 977

Centro Socioeduca�vo
Ribeirão das Neves -
CSERN

Rua Milton Assunção, nº 240 –
Jusi�nópolis, Ribeirão das
Neves/MG
CEP: 33.943-100

Fabricante Perkins
Modelo: 1104c44ATA62 152 CV

Centro de Internação
Provisória São Benedito
– CEIPSB

Rua Conselheiro Rocha, nº 3792
- Horto, Belo Horizonte/MG
CEP: 31.010-310

Marca: WEG
Modelo: GTA
Modelo: OM-366

75 KVA

Centro Socioeduca�vo
Montes Claros - CSEMC

Rua 14, nº 199 – Bairro
Industrial, Montes Claros/MG
CEP: 39.403-139
 

Motor: Engine
Fabricante: Mercedes Benz 
Modelo: 0M447A

320 CV

Centro Socioeduca�vo
Uberlândia - CSEUB

Rua da Pureza, s/nº 101, São
Francisco- Uberlândia/MG 
CEP: 38.407-500
 

Modelo: K30, Fab.: 05/07 VOLTS: 220
Motor: Cummins
Modelo Motor: 505/8,5G  / Fab.: 05/07

260 KVA

Centro Socioeduca�vo
Teófilo Otoni - CSETO

Rua Gustavo Leonardo, nº 1240
– São Jacinto Teófilo Otoni/MG
CEP: 39.800-000

Geraforte
Modelo do Gerador: marca Veg - GTA201AIHV
Modelo do motor: marca Perkins - 1104A44TG1

75 KVA

Centro Socioeduca�vo
Governador Valadares

Rua Espera Feliz, nº 700 – Santos
Drumond II, Governador
Valadares/MG
CEP: 35.100-000

Marca: Mercedes
Modelo: 447A
Marca: WEG
Modelo: CTA 250

250KVA

Centro Socioeduca�vo
de Sete Lagoas - CSESL

Estr. de Jequi�bá, Km 12 – Dist.
de Wenceslau Brás, Sete
Lagoas/MG
CEP: 35.710-970

MS Geradores Marca: Perkins
Modelo: GTA 200 25KVA

Centro Socioeduca�vo
Juíz de Fora - CSEJF

Av. JK, nº 01 – Santa Lúcia,  Juiz
de Fora/MG
CEP: 36.100-000

Grupo Gerador Stemag
Nº 0170508007
Motor marca: Cummins
Modelo do Motor: 6BTA5,9G3
Marca do Gerador: Cramaco
Modelo do Gerador: G2R

170/153
KVA

Centro Socioeduca�vo
Divinópolis - CSEDV

Av. Conde Kelidônia, nº 111 –
Jardim
Floramar, Divinópolis/MG 
CEP: 35.502-304

MWM 6-10tca / Heimer Ated RGK - 60 150 KVA

Centro Socioeduca�vo
do Horto - CSEH

Rua João Alfredo, nº 3792 A –
Horto, Belo Horizonte/MG
CEP:31.010-440

GTA 201 AI HB/ RS51346
Nº 10088251130810
Marca: WEG / Perkins

103CV

Centro de Internação
Provisória Dom Bosco  -
CEIPDB

Av. Andradas, nº 4015 – Santa
Tereza, Belo Horizonte/MG
CEP: 31.010-560

Fabric.: Perkins
Mod.: RS 51346
Marca: WEG
Tipo: GTA 201 AIHV

75 KVA

Centro Socioeduca�vo
Santa Clara - CSESC

Rua Macaubas s/nº – Capitão
Eduardo, Belo Horizonte/MG
CEP: 31998-640

KOLBHACH280LB
Mercedes OM 366 LA 170KVA

Centro Socioeduca�vo
de Unaí - CSEU

Rua Amaro Rodrigues Silva, s/nº
- Santa Clara, Unaí/MG CEP:
38.610-000

Marca - CUMMINS
Modelo - 6CTAA 8.3
Marca - WEG
Modelo - GTA 251AI27

250 KVA

 

19.2. Lote 2: Unidades de Segurança Pública
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UNIDADES

 

ENDEREÇO MODELO GERADOR POTÊNCIA

Centro Integrado de
Comendo e
Controle – CICCM
expansivo

Rod. Papa João Paulo II,
4001 - Serra Verde, Belo
Horizonte - MG, 31630-
900

Fabricante: YANMAR
Modelo: 4TNV106T-GGE
Fabricante: Gerador Weg
Modelo: GTA 201 AI HV
 

75 KVA

Centro Integrado de
Comendo e
Controle – CICCM
expansivo

Rod. Papa João Paulo II,
4001 - Serra Verde, Belo
Horizonte - MG, 31630-
900

Fabricante: NAGANO
Modelo: ND7000
 

6 Kva

Centro Integrado de
Comendo e
Controle – CICCM
não expansivo

Rod. Papa João Paulo II,
4001 - Serra Verde, Belo
Horizonte - MG, 31630-
900

Fabricante: YANMAR
Modelo: 4TNV106T-GGE
Fabricante: Gerador Weg
Modelo: GTA 201 AI HV

75 KVA

Centro Integrado de
Comendo e
Controle – CICCM
não expansivo

Rod. Papa João Paulo II,
4001 - Serra Verde, Belo
Horizonte - MG, 31630-
900

Fabricante: NAGANO
Modelo: ND7000 6 kVA

Centro Integrado de
Comendo e
Controle – CICCM
expansivo
Bombeiros

R. 26, 12 - Tropical,
Contagem - MG, 32070-
360

Fabricante: YANMAR
Modelo: 4TNV106T-GGE
Fabricante: Gerador Weg
Modelo: GTA 201 AI HV

75 KVA

Centro Integrado de
Comendo e
Controle – CICCM
expansivo
Bombeiros

R. 26, 12 - Tropical,
Contagem - MG, 32070-
360

Fabricante: NAGANO
Modelo: ND7000 6 kVA

Delegacia Móvel

Av. Otacílio Negrão de
Lima, 640 - São Luiz, Belo
Horizonte - MG, 31365-
450

Fabricante: NAGANO
Modelo: ND30000E3 24 kKVA

Gerador Linha Y
Sala cofre

Rod. Papa João Paulo II,
4001 - Serra Verde, Belo
Horizonte - MG, 31630-
900

Fabricante: Gerador Weg
Modelo / Carcaça: GTA 312AI52
IP: 21
TC´s no Gerador: SIM
Qtde TC´s 3
Corrente TC´s: 1500/5A
Corrente Nominal: 1.140 A
Mala: N - NÃO
Fusível / Disjuntor:
Gerador 000000071000407599 - GER WEG GTA
312AI52 SAE0/18 – 1018740524

750/680 kVA

Gerador Linha x
Sala Cofre

Rod. Papa João Paulo II,
4001 - Serra Verde, Belo
Horizonte - MG, 31630-
900

Fabricante: Gerador Weg
Modelo / Carcaça: GTA 312AI52
IP: 21
TC´s no Gerador: SIM
Qtde TC´s 3
Corrente TC´s: 1500/5A
Corrente Nominal: 1.140 A
Mala: N - NÃO
Fusível / Disjuntor:
Gerador 000000071000407599 - GER WEG GTA
312AI52 SAE0/18 – 1018740524

750/680 kVA

Gerador linha Y 9º
andar

Rod. Papa João Paulo II,
4001 - Serra Verde, Belo

Fabricante: Gerador Weg
Modelo / Carcaça: GTA 202AI34
IP: 21

120/109 kVA
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Horizonte - MG, 31630-
900

TC´s no Gerador: SIM
Qtde TC´s 3
Corrente TC´s: 400/5A
Corrente Nominal: 315 A
Mala: N - NÃO
Fusível / Disjuntor:
Gerador 000000071000405481 - GER WEG GTA
202AI34 - 1019022285

Gerador Linha x 9º
andar

Rod. Papa João Paulo II,
4001 - Serra Verde, Belo
Horizonte - MG, 31630-
900

Fabricante: Gerador Weg
Modelo / Carcaça: GTA 202AI34
IP: 21
TC´s no Gerador: SIM
Qtde TC´s 3
Corrente TC´s: 400/5A
Corrente Nominal: 315 A
Mala: N - NÃO
Fusível / Disjuntor:
Gerador 000000071000405481 - GER WEG GTA
202AI34 - 1019022285

120/109 kVA

 

20. PROPOSTA COMERCIAL:

 

20.1. Lote 1: Unidades Socioeduca�vas:

 

CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA SÃO BENEDITO
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças -----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
                                                       

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SETE LAGOAS
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças -----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO DIVINÓPOLIS
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO UBERLÂNDIA
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO GOVERNADOR VALADARES
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)
01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO MONTES CLAROS
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SANTA CLARA
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO JUIZ DE FORA
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOM BOSCO
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO LINDEIA
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO TEÓFILO OTONI
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO UNAÍ
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
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CENTRO SOCIOEDUCATIVO HORTO

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)
01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO JUSTINÓPOLIS
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 
 

20.2. Lote 2: Unidades de Segurança Pública:

 
 

CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE MÓVEL - CICCM - EXPANSIVO - GERADOR YANMAR
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE MÓVEL - CICCM - EXPANSIVO - GERADOR NAGANO
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 2.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE MÓVEL - CICCM - NÃO EXPANSIVO - GERADOR YANMAR
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE MÓVEL - CICCM - NÃO EXPANSIVO GERADOR NAGANO
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 2.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE MÓVEL - CICCM - EXP. -  BOMBEIRO GERADOR YANMAR
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
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CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE MÓVEL - CICCM - EXP. - BOMBEIRO GERADOR NAGANO

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)
01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 2.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

DELEGACIA MÓVEL - GERADOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 2.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

GRUPO GERADOR SALA COFRE LINHA Y 
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

GRUPO GERADOR SALA COFRE LINHA X
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

GRUPO GERADOR SALA TÉCNICA 9º ANDAR LINHA Y 
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  
 

GRUPO GERADOR SALA TÉCNICA 9º ANDAR LINHA X
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 Manutenção preven�va trimestral 4   
02 Valor homem/ hora da manutenção corre�va 20 horas /ano   
03 Subs�tuição de peças ----  R$ 10.000,00

Valor total anual (Soma dos valores dos itens 01, 02 e 03)  

 

21. ORDEM DE SERVIÇO:

 

 
Nome da unidade:
 
 

Manutenção preven�va sem subs�tuição de peças:                
Manutenção preven�va com subs�tuição de peças:  
Manutenção corre�va sem subs�tuição de peças:  
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Manutenção corre�va com subs�tuição de peças:  
 
 
 
 
Mês/ano:
 

Horário de entrada: Horário de saída:

   
   
Especificação serviço realizado:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peças trocadas (especificar peça, equipamento e respec�vas marca:):
 
 
 
 
 
 
 
 
Devolução da peça trocada?        Sim                           Não
Nome legível do funcionário da unidade socioeduca�va responsável pelo acompanhamento da execução do serviço:
 
 
 
Nome legível do funcionário responsável pela empresa contratada:
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por David da Silva Campos, Diretor, em 16/04/2019, às 12:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Carlos De Almeida, Diretor, em 16/04/2019, às
12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Le�cia Resende Pre�, Coordenadora de Planejamento,

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Gestão e Finanças, em 16/04/2019, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Bernardo Pinto Coelho Naves, Subsecretário(a), em
16/04/2019, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4422596 e o
código CRC C5C56EFC.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0016807/2018-18 SEI nº 4422596
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