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EDITAL DE LICITAÇÃO
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Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global - Prestação de Serviços

Tipo: MENOR PREÇO

Licitação com parƟcipação exclusiva de ME, EPP e equiparados para o beneİcio do Decreto Estadual nº
47.437/2018 e Lei Complementar nº 123/2006.

Objeto: Contratação de empresa de serviços de limpeza e higienização de caixas d’água e reservatórios,
com fornecimento  de mão de obra e  materiais,  nas Unidades  Socioeduca vas conforme descrito  no
Documento I.

RECIBO

A Empresa __________________________ CNPJ n°. ____________________, reƟrou o Edital do
Pregão acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a

esclarecimentos e impugnações pelo e-mail:
_________________________________________________________________________.
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___________________________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________

(Assinatura)

OBS.:  ESTE  RECIBO  DEVERÁ  SER  INTEGRALMENTE  PREENCHIDO  E  REMETIDO  A  DIRETORIA  DE
COMPRAS, PELO E-MAIL: licitacaodco@seap.mg.gov.br.

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.

A Diretoria de Compras não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este
recibo ou que prestar informações incorretas no mesmo.

Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações ou modificações do e-mail,
sob pena de ser considerado válido o encaminhamento direcionado ao e-mail declarado.
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ANEXO DE EDITAL III -  MINUTA DE CONTRATO (7609029)

1. PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública -
SEJUSP, torna pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do po menor preço, em
sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, para contratação de serviços de locação de
empilhadeiras  para  o Almoxarifado  Central  e  Central  de  Abastecimento  Farmacêu co da SEJUSP,  nos
termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de
2002 e do Decreto Estadual n° 44.786, de 19 de Abril de 2008.

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas Leis
Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 2013, nº. 23.304, de 30
de maio de 2019, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 47.437, de 26 de
junho de 2018, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de
16 de maio de 1996, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº
8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de 6 de julho 2016,
pela Resolução SEPLAG nº 93, de novembro de 2018, aplicando-se subsidiariamente, a Lei  Federal  n°
8.666,de  21  de  Junho  de  1993,  e  as  condições  estabelecidas  neste  edital  e  seus  anexos,  que  dele
cons tuem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será  realizado pelo Pregoeiro  Francielle de Souza Florido,  designado por
meio  da Resolução SEJUSP nº 1,  de  19  de julho  de 2019,  e  Equipe  de Apoio  cons tuída  pelos
seguintes servidores:  Angelo Fernando Van Doornik,  Leandro David Metzker,  Ludmila  do  Rosário
Moraes e Sabrina Aparecida Ba sta.

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no item
anterior, atuará como seu subs tuto o pregoeiro Ana Carolina Nascimento Souza, designado
por meio da Resolução SEJUSP nº 1, de 19 de julho de 2019

1.2. A sessão de pregão terá início no dia  07 de outubro de 2019, às 11:00horas.

1.2.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema e na documentação rela va ao certame.

1.3. A sessão de pregão será  realizada  no sí o eletrônico  de compras  do  Governo  do
Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto contratação de empresa de serviços de limpeza e
higienização de caixas d’água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais, nas
Unidades Socioeduca vas conforme descrito no Documento I, conforme especificações constantes
no Anexo I- Termo de Referência, e de acordo com as exigências e quan dades estabelecidas neste
edital e seus anexos.

2.2. Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações  do  objeto  descritas  no  Portal  de
Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência, o licitante deverá
obedecer a este úl mo.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
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3.1. Os  pedidos  de  esclarecimentos,  referentes  ao  processo  licitatório,  poderão  ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro até 2 (dois)
dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação.

3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados a Pregoeira, por escrito, por
meio do e-mail licitacaodco@seap.mg.gov.br .

3.2.1. Nos  pedidos  de  esclarecimentos  encaminhados,  os  interessados  deverão  se
iden ficar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa
jurídica  e  CPF  para  pessoa  sica)  e  disponibilizar  as  informações  para  contato  (endereço
completo, telefone e e-mail).

3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro,  por escrito,  por meio de
e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de re rada do Edital.

3.3. Impugnações  aos  termos deste  edital  poderão  ser  interpostas  por cidadão ou  por
licitante,  até  2  (dois)  dias  úteis  antes  da data  marcada  para abertura  da  licitação,  cabendo  ao
Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.3.1. O  interessado  deverá  apresentar  instrumento  de  impugnação  dirigido  ao
Pregoeiro no e-mail   licitacaodco@seap.mg.gov.br,  assim como, de modo alterna vo,  a ser
protocolizado  junto ao PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais –
1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (A/C: DO PREGOEIRO DA
DIRETORIA DE COMPRAS E ORÇAMENTOS (DCO), SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA (SIEL), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA), no horário
de 09h00min (nove horas)  às 17h30min (dezessete horas  e  trinta  minutos),  em envelopes
separados,  lacrados,  rubricados,  marcados como restritos e  iden ficados com os dados da
empresa licitante  e do processo licitatório (nº.  do processo e lote),  assim como, de modo
alterna vo,  protocolizado  para  o  e-mail  licitacaodco@seap.mg.gov.br,  observado  o  prazo
previsto no subitem 3.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso,
juntar as provas que se fizerem necessárias.

3.3.2. Acolhida a pe ção contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.

3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respec vas respostas,
serão  divulgados  pelo  Pregoeiro  no  Portal  de  Compras  por  meio  do  endereço
h p://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação.

3.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal
como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

3.6. Qualquer  modificação  no  Edital  exige  divulgação  pelo  mesmo  instrumento  de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inques onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.7. As  denúncias,  pe ções  e  impugnações  anônimas  ou  não  fundamentadas  serão
arquivadas pela autoridade competente.

3.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do
direito de discu r, na esfera administra va, as regras do certame.

3.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se
o do vencimento, e consideram-se os dias consecu vos. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de
expediente na Administração.
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4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão par cipar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a
atuarem no ramo per nente ao objeto desta licitação, que conhecem a todas as exigências con das
neste Edital.

4.1.1. A par cipação na presente licitação é limitada a licitantes enquadrados como
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018;

4.1.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado o
disposto no item 4.4 deste edital.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, sica ou jurídica, representar mais de um licitante na
presente licitação.

4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários indicados no
caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e
II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho
de 2006;

4.3.3. produtor rural pessoa sica, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212, de 24
de julho de 1991;

4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

4.3.5. sociedade coopera va, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº 11.488,
de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4.4. Os  beneficiários  enquadrados  no  item  4.3  deste  edital  deverão  declarar,  segundo
sugestão  do  Anexo  II  -  Modelos  de  Declarações  e  item  8.7.1.2  deste  edital,  que  cumprem  os
requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, nos termos do parágrafo
único do art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

4.5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.5.1. Encontrarem-se  em  situação  de  falência,  concurso  de  credores,  dissolução,
liquidação;

4.5.2. Enquadrarem-se  como sociedade  estrangeira  não  autorizada  a  funcionar  no
País;    

4.5.3. Es verem suspensas temporariamente de par cipar de licitações ou impedidas
de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art. 87, III, da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.5.4. Es verem  impedidas  de  licitar  e  contratar  com  o  Estado  de  Minas  Gerais,
sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

4.5.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública
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Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei 8666, de
1993;

4.5.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros
dos  poderes  legisla vos  da  União,  Estados  ou  Municípios  ou  que  nelas  exerçam  funções
remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Cons tuição da República;

4.5.7. Es verem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993;

4.5.8. Es verem reunidas em consórcio.

4.6. A observância das vedações para não par cipação é de inteira responsabilidade do
licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se, nos termos do
Decreto  Estadual  nº  47.524,  de 6  de novembro de 2018  e  Resolução  SEPLAG  nº 93,  de  28  de
novembro de 2018, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores,
no prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar
em seu  nome  no  sistema,  sendo  que  o  representante receberá  uma  senha eletrônica  de
acesso.

5.2. O  fornecimento  da  senha  é  de  caráter  pessoal  e  intransferível,  sendo  de  inteira
responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, não podendo
ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

5.2.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome,
assumindo  como  firmes  e  verdadeiras  as  propostas  e  os  lances  efetuados  por  seu
representante,  sendo  que  o  credenciamento  do  representante  do  fornecedor  implicará
responsabilidade pelos atos pra cados e a presunção de capacidade técnica para a realização
das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.3. Informações  complementares  a  respeito  do  cadastramento  serão  ob das  no  site
www.compras.mg.gov.br  ou  pela  Central  de  Atendimento  aos  Fornecedores,  via
e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento de Segunda-
feira a Sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

5.4. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que desejar obter os
bene cios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados no Decreto Estadual nº. 47.437,  de 26 de junho de 2018 e pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016 de 2016 deverá comprovar a condição de
beneficiário no momento do seu credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais
no  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  –  CAGEF,  desde  que  ocorram  em  momento  anterior  ao
cadastramento da proposta comercial.

5.4.1. Não  havendo  comprovação,  no  CAGEF,  da  condição  de  beneficiário  até  o
momento  do  registro  de  proposta,  o  fornecedor  não  fará  jus  aos  bene cios  lista  dos  no
Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
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6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site www.compras.mg.gov.br
até  a  data  e  horário  marcados  para  abertura  da  sessão,  após  o  preenchimento  do  formulário
eletrônico,  com manifestação em campo próprio do Portal  de Compras -  MG de que tem pleno
conhecimento das exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no
Edital e seus anexos.

6.2. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste edital e
de seus anexos, podendo subs tuí-la ou re rá-la até a abertura da sessão.

6.3. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de
sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

6.4. O  encaminhamento  da  proposta  comercial  pressupõe  pleno  conhecimento  das
exigências previstas neste edital.

6.5. O  prazo de  validade  da proposta  será  de 60  (sessenta)  dias  contados  da data  de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo subs tuí-
la ou re rá-la até a abertura da sessão.

6.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e total  por item e por lote,  sendo
vedada imposição de condições ou opções, somente admi das propostas que ofertem apenas um
preço, bem como apresentem marca e modelo.

6.6.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quan dade exigida por
lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

6.6.2. Na  proposta  de  cada  fornecedor  par cipante,  deverão  ser  informados
elementos mínimos para iden ficação do produto ofertado, no tocante a marca e o modelo,
em campo próprio do Sistema.

6.7. Nos  preços  propostos  deverão  estar  incluídos  todos  os  tributos,  encargos  sociais,
financeiros  e  trabalhistas,  taxas e  quaisquer  outros  ônus  que porventura possam recair  sobre a
execução  do  objeto  da  presente  licitação,  os  quais  ficarão  a  cargo  única  e  exclusivamente  da
CONTRATADA.

6.8. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em
algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

7.1. No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do
pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais.

7.1.1. As  propostas  comerciais  serão  analisadas,  preservado  o  sigilo  do  licitante,
quanto  ao  atendimento  das  especificações  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  e  seus
Anexos,  sendo  imediatamente  desclassificadas  aquelas  que  es verem  em  desacordo  ou
contenham vícios insanáveis.

7.1.2. A análise  da proposta que trata o item anterior é uma análise  prévia, e não
poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor,  bem como não exime a Administração da
verificação de sua conformidade com todas  as especificações  con das  neste  edital  e  seus
anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço
para cada lote.
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7.1.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

7.2. DOS LANCES:

7.2.1. O pregoeiro divulgará, por meio do Portal  de Compras - MG, o resultado da
análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e suas as regras de aceitação.

7.2.2. Durante o transcurso da sessão  pública,  serão divulgados,  em tempo real,  o
valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas as mensagens
trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a iden ficação do fornecedor.

7.2.3. Durante toda a sessão de lances, o sistema permi rá que o licitante cubra o seu
próprio  lance  e  não  obrigatoriamente  o  de  menor  valor  da  sessão.  Neste  caso,  será
considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor.

7.2.4. Ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado após a fase de
lances,  o  “chat”  não  poderá  ser  u lizado  para  oferta  de  lances,  devendo  o  fornecedor
apresentá-los  no  campo  próprio  segundo  definido  no  sistema,  sob  pena  de  sua
desconsideração e caracterização de ato que perturba a sessão do procedimento licitatório.

7.2.5. Serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo  valor,  desde  que  sejam  de
fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de
recebimento dos lances, segundo apurado pelo sistema do Portal de Compras - MG.

7.2.6. O  proponente não poderá desis r  de lance ofertado,  salvo  comprovação de
jus fica va plausível a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances.

7.2.7. Caso o proponente não realize  lances,  será considerado o valor da proposta
comercial apresentada, para efeito da classificação final.

7.2.8. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa compe va do
pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
O pregoeiro, quando possível, dará con nuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos
atos realizados.

7.2.8.1. Quando a desconexão persis r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão  do  pregão  será  suspensa.  A  sessão  terá  reinício  somente  após  comunicação
expressa aos par cipantes, com a iden ficação da data e do horário.

7.2.9. A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  será  encerrada  mediante  aviso  de
fechamento iminente dos lances,  emi do pelo sistema eletrônico, após o quê transcorrerá
período de tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automa camente encerrada a recepção de lances.

7.2.10. Após o encerramento da sessão de lances, a oferta de lances estará vedada, não
podendo ser u lizado o “chat” para tal finalidade, ressalvada a hipótese de negociação com o
primeiro  colocado, sendo  que tal  comportamento  poderá  ser  considerado  perturbação da
sessão do procedimento licitatório.

7.2.11. Cabe ao licitante  acompanhar as operações  no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável  pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem emi da pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. DO JULGAMENTO

7.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, apurado de acordo
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com o Anexo I.III- Proposta Comercial.

7.3.2. Definida a ordem de classificação, o Pregoeiro examinará a  aceitabilidade da
melhor oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo mo vadamente a respeito.

7.3.3. A proposta cujo preço unitário de item do lote es ver acima do custo unitário
do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item individualmente
considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), poderá ter seus valores adequados
das seguintes formas:

7.3.3.1. Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da proposta
inicial, calculado a par r da diferença entre o valor global da proposta vencedora e o
valor global da respec va proposta inicial, dividida pelo valor global inicial;

7.3.3.2. Readequação  não  linear  dos  preços  unitários,  a  critério  do  licitante,
respeitado  como  limite  máximo  o  valor  global  final  ofertado,  desde  que  os  preços
unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;

7.3.4. Caso  não  sejam  realizados  lances,  será  verificada  a  conformidade  entre  a
proposta de menor preço e o valor es mado da contratação.

7.3.5. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compa vel com o valor es mado da contratação.

7.3.6. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não
atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.

7.3.6.1. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

7.3.6.2. Para  demonstração  da  exequibilidade  do  preço  ofertado,  conforme
estabelece o inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008,
serão admi dos:

7.3.6.2.1. Planilha de custos  elaborada pelo licitante,  sujeita  a  exame pela
Administração e;

7.3.6.2.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;

7.3.6.3. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação,
para apresentação da documentação e da proposta comercial.

7.3.7. O pregoeiro, via ‘chat’, deverá negociar com o autor da melhor oferta com vistas
à redução do preço;

7.3.8. O  sistema  iden ficará  o  licitante  detentor  da  melhor  oferta  que  deverá
comprovar  sua  habilitação  no  prazo  máximo  de  1  (um)  dia  úƟl,  após  a  solicitação  do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da documentação de habilitação e da proposta
comercial  atualizada  com  os  valores  ob dos  no  pregão,  por  meio  do  e-mail
licitacaodco@seap.mg.gov.br.

7.3.8.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a documentação
de habilitação e a proposta comercial atualizada com os valores e descontos negociados
no  pregão  no  prazo  máximo  de  2  (dois)  dias  úteis,  para  o  seguinte
endereço:  PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João Paulo II,  4.001 – Ed. Gerais  – 1º
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andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (A/C: DO PREGOEIRO
DA  DIRETORIA  DE  COMPRAS  E  ORÇAMENTOS  (DCO),  SUPERINTENDÊNCIA  DE
INFRAESTRUTURA  E  LOGÍSTICA  (SIEL),  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  JUSTIÇA  E
SEGURANÇA PÚBLICA), no horário de 09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete
horas e trinta minutos), no horário de 09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete
horas  e  trinta  minutos),  em  envelopes  separados,  lacrados,  rubricados,  marcados
como  restritos  e  iden ficados  com  os  dados  da  empresa  licitante  e  do
processo licitatório (no. do processo e lote).

7.3.8.2. Se  a melhor  proposta  ou lance não for aceitável  ou se o licitante não
atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de par cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par cipação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Ministério da
Economia  (h ps://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas

/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf)

8.1.2.   Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS  e  Cadastro
Nacional de Empresas Punidas – CNEP, da Controladoria-Geral da União; Cadastro Nacional de
Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade  Administra va  e  Inelegibilidade  –  CNIA,  do
Conselho Nacional de Jus ça; Lista de Licitantes Inidôneos  do Tribunal de Contas da União;
por meio do link de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (h ps://cer does-apf.apps.tcu.gov.br/)

8.1.3. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública  Estadual  –  CAFIMP,  da  Controladoria-Geral  do  Estado  (h ps://www.cagef.mg.gov.br

/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul  ),  nos termos do art.  12 da Lei
Estadual nº 13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. III do art. 52 do Decreto Estadual nº 45.902,
de 27 de janeiro de 2012.

8.1.4. Cadastro Informa vo de Inadimplência em relação à Administração Pública do
Estado  de  Minas  Gerais  –  CADIN,  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda
(h p://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do), nos termos do
art. 10, inc. I do Decreto Estadual nº 44.694, de 28 de dezembro de 2007.

8.2. A consulta  no Cadastro Nacional  de Condenações Cíveis  por Atos de Improbidade
Administra va  e  Inelegibilidade  –  CNIA  também  deverá  ser  realizada  em  nome  dos  sócios
majoritários da empresa, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va,
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.(h ps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

8.3. REGULARIDADE JURÍDICA:

8.3.1. Documento de iden ficação,  com foto,  do responsável  pelas assinaturas  das
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propostas  comerciais  constantes  no  Anexo  I.III  -  Proposta  Comercial  e  das  declarações
constantes no Anexo II - Modelos de Declarações.

8.3.1.1. Se  for  o  caso,  apresentar  procuração  conferindo  poderes  ao(s)
responsável(is) pela empresa para pra car atos junto à Administração Pública.

8.3.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

8.3.3. Ato cons tu vo, estatuto ou contrato social  e suas alterações posteriores ou
instrumento  consolidado,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial,  em  se  tratando  de
sociedades empresárias, coopera vas ou empresas individuais de responsabilidade limitada e,
no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de
seus administradores;

8.3.4. Ato cons tu vo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
em  se  tratando  de  sociedade  não  empresária,  acompanhado  de  prova  da  diretoria  em
exercício;

8.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País.

8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;

8.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, rela vo
à  sede  do  licitante,  per nente  ao  seu  ramo  de  a vidade  e  compa vel  com  o  objeto  do
certame;

8.4.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante,
 Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

8.4.3.1. A  prova  de  regularidade  fiscal  e  seguridade  social  perante  a  Fazenda
Nacional  será  efetuada mediante  apresentação  de  cer dão  expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida A va da União – DAU
por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

8.4.3.2. Se  o  fornecedor  não  es ver  inscrito  no  cadastro  de  contribuintes  do
Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos rela vos a tributos
estaduais em Minas Gerais por meio de Cer dão de Débito Tributário – CDT, que poderá
ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

8.4.4. Cer ficado de Regularidade rela va à seguridade social e perante o Fundo de
Garan a por Tempo de Serviço – FGTS.

8.4.5. Prova de inexistência  de débitos inadimplidos perante a  Jus ça do Trabalho,
mediante a apresentação de cer dão nega va, ou posi va com efeito de nega va, nos termos
da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.4.6. A  comprovação  da  regularidade  fiscal  e/ou  trabalhista  deverá  ser  efetuada
mediante a apresentação das competentes cer dões nega vas de débitos, ou posi vas com
efeitos de nega vas.

8.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
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ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.5.1. Cer dão  nega va de  falência  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa sica,
emi da nos úl mos 06 (seis) meses;

8.5.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício, já exigíveis
e  apresentados  na  forma  da  lei,  vedada  a  sua  subs tuição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna,  publicado pela  Fundação  Getúlio  Vargas  -  FGV) ocorrida  no período, ou de outro
indicador que o venha subs tuir, comprovando que a licitante possui boa situação financeira,
avaliada pelos índices de Liquidez Geral  (LG),  Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um).

8.5.2.1. Entende-se por apresentados na forma da Lei,  o Balanço Patrimonial  e
Demonstrações  Contábeis,  devidamente  datadas  e  assinadas  pelo  responsável  da
empresa,  e por profissional  de contabilidade habilitado e  devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

8.5.3. O Balanço Patrimonial  e Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados
em  cópia  auten cadas  das  folhas  do  livro  diário  em  que  se  encontram  transcritos,
acompanhados de cópia auten cadas dos termos de abertura e encerramento dos respec vos
livros, ou por publicações em jornais de grande circulação ou diário oficial, quando se trata de
Sociedade Anônima.

8.5.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil  Digital – ECD,
bem como as sociedades empresárias que faculta vamente aderiram ao sistema, nos termos
da Instrução Norma va da Receita Federal do Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017,
poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 8.5.2 do edital.

8.5.5. No  caso  de  empresa  cons tuída  há  menos  de  1  (um)  ano,  admite-se  a
apresentação de balanço  patrimonial  e  demonstrações contábeis referentes ao período da
existência da sociedade.

8.5.6. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio
do  cálculo  do  índice  contábil  da  empresa  a  ser  entregue,  considerando-se  habilitadas  as
licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), extraídos das seguintes fórmulas:

AƟvo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

AƟvo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

AƟvo Circulante
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LC = -----------------------------------
Passivo Circulante

8.5.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer
um dos índices apresentados no item 8.5.6, o mesmo deverá apresentar comprovação do valor
do patrimônio líquido mínimo de  10%  sobre o valor do lance vencedor.

8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.6.1. Comprovação  de  ap dão  para  efetuar  o  fornecimento  compa vel  com  as
caracterís cas  e  quan dades  do  objeto  da  licitação,  estabelecidas  no  Anexo  I-  Termo  de
Referência, por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por
pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  comprobatório  da  capacidade  técnica  para
atendimento  ao  objeto  da  presente  licitação,  compreendendo  os  requisitos  abaixo
relacionados:

8.6.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para  prestação  dos  serviços  ofertados,  atendendo  ao  quan ta vo  mínimo  de  49%
(quarenta  e  nove  por  cento)  das  quan dades  apresentadas  no  Anexo  I-  Termo  de
Referência;

8.6.1.2. Lote 02: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para  prestação  dos  serviços  ofertados,  atendendo  ao  quan ta vo  mínimo  de  49%
(quarenta  e  nove  por  cento)  das  quan dades  apresentadas  no  Anexo  I-  Termo  de
Referência;

8.6.1.3. Lote 03: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para  prestação  dos  serviços  ofertados,  atendendo  ao  quan ta vo  mínimo  de  49%
(quarenta  e  nove  por  cento)  das  quan dades  apresentadas  no  Anexo  I-  Termo  de
Referência;

8.6.1.4. Lote 04: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para  prestação  dos  serviços  ofertados,  atendendo  ao  quan ta vo  mínimo  de  49%
(quarenta  e  nove  por  cento)  das  quan dades  apresentadas  no  Anexo  I-  Termo  de
Referência;

8.6.1.5. Lote 05: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para  prestação  dos  serviços  ofertados,  atendendo  ao  quan ta vo  mínimo  de  49%
(quarenta  e  nove  por  cento)  das  quan dades  apresentadas  no  Anexo  I-  Termo  de
Referência;

8.6.1.6. Lote 06: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para  prestação  dos  serviços  ofertados,  atendendo  ao  quan ta vo  mínimo  de  49%
(quarenta  e  nove  por  cento)  das  quan dades  apresentadas  no  Anexo  I-  Termo  de
Referência;

8.6.1.7. Lote 07: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para  prestação  dos  serviços  ofertados,  atendendo  ao  quan ta vo  mínimo  de  49%
(quarenta  e  nove  por  cento)  das  quan dades  apresentadas  no  Anexo  I-  Termo  de
Referência;

8.6.2. Os atestados deverão conter:

8.6.2.1. Nome empresarial e dados de iden ficação da ins tuição emitente (CNPJ,
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endereço, telefone).

8.6.2.2. Local e data de emissão.

8.6.2.3. Nome,  cargo,  telefone,  e-mail  e  a  assinatura  do  responsável  pela
veracidade das informações.

8.6.2.4. Período da execução da a vidade.

8.6.3. Para  atendimento  do  quan ta vo  indicado  nos  subitens  do  item  8.6.1,  é
admi do o somatório de atestados, desde que compa veis com as caracterís cas do objeto da
licitação.

8.6.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações  necessárias  à  comprovação  da  legi midade  dos  atestados  solicitados,
apresentando,  dentre  outros  documentos,  cópia  do  contrato  que  deu  suporte  à
contratação,  endereço  atual  da  CONTRATANTE e  local  em  que  foram  executadas  as
a vidades.

8.7. DECLARAÇÕES:

8.7.1. Serão exigidas as declarações abaixo, cujas sugestões de modelo para os itens
8.7.1.1, 8.7.1.2 e 8.7.1.3 seguem anexas a este edital e para o item 8.7.1.4 seguem anexas ao
Termo de Referência:

8.7.1.1. Quanto  ao  cumprimento  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da
Cons tuição Federal,  conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993,
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 no  Anexo II - Modelos de Declarações.

8.7.1.2. Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do Decreto Estadual nº
47.437,  de  2018,  quanto  aos  beneficiários  enquadrados  no  item  4.3,  declaração,
segundo item 4.4, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da
Lei Complementar nº 123, de 2006.

8.7.1.3. Declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação
exigidos para o certame. Conforme modelo con do apresentado no Edital.

8.7.1.4. No caso de se exercer a opção de vistoriar, será exigida "Cer ficado de
Vistoria Técnica", observado o regramento deste edital e do termo de referência, o local
onde serão executados os serviços objeto da licitação. Alterna vamente, a declaração de
dispensa de vistoria técnica "Declaração de Ciência  das Condições Locais",  na qual  o
interessado  assume  o  ônus  da  impossibilidade  de  alegação  posterior  de
desconhecimento  das  condições  locais  e  demais  aspectos  técnicos  da  execução  do
objeto.

8.8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

8.8.1. O licitante que possuir  o Cer ficado de Registro Cadastral (CRC) emi do pela
Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá
apresentá-lo como subs tuto de documento dele constante, exigido para este certame, desde
que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja
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com a validade expirada, tal não poderá ser u lizado, devendo ser apresentado documento
novo com a validade em vigor.

8.8.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade vencido,
será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o documento via e-mail,  no
prazo máximo informado no item 7.3.8.

8.8.1.2. Serão  analisados  no  CRC  somente  os  documentos  exigidos  para  este
certame,  sendo  desconsiderados  todos  os  outros  documentos  do  CRC,  mesmo  que
estejam com a validade expirada.

8.8.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via e-mail,
no formato PDF, no momento da análise dos documentos de habilitação.

8.8.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame
nos sí os oficiais de órgãos e en dades emissores de cer dões cons tui meio legal de
prova.

8.8.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para  verificação,  o licitante  será
inabilitado.

8.8.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma
clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

8.8.3.1. Se  o  fornecedor  figurar  como  estabelecimento  matriz,  todos  os
documentos deverão estar em nome da matriz;

8.8.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no
nome da filial;

8.8.3.3. Na  hipótese  de  filial,  podem  ser  apresentados  documentos  que,  pela
própria natureza, comprovadamente são emi dos em nome da matriz;

8.8.3.4. Em  qualquer  dos  casos,  atestados  de  capacidade  técnica  ou  de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ
(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.8.4. O  não  atendimento  de  qualquer  das  condições  aqui  previstas  provocará  a
inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis.

8.8.5. Aos beneficiários listados no item 4.3 será concedido prazo de 05 (cinco) dias
úteis,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  administração,  para  regularização  da
documentação  fiscal  e/ou  trabalhista,  contado  a  par r  da  divulgação  da  análise  dos
documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do §
2º, do art. 6º do Decreto Estadual 47.437, de 2018.

8.8.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a
inabilitação do licitante vencedor.

8.8.5.2. Se  houver  a  necessidade  de  abertura  do  prazo  para  o  beneficiário
regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a
sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os presentes
ficam,  desde  logo,  in mados  a  comparecer  no  dia  e  horário  informados  no  site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em referência.
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9. DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote,  o par cipante do certame terá até  10
(dez)  minutos  para  manifestar,  imediata  e  mo vadamente,  exclusivamente por  meio do sistema
eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis,
contados  da  sessão  do  pregão,  para  apresentação  das  razões  de  recurso,  ficando  os  demais
par cipantes, desde logo in mados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões
em igual número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

9.2. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação
da intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões do recurso e de
eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados por meio do sistema eletrônico, em
formulários próprios,  nos termos do art.  13,  XLI,  do Decreto nº 44.786,  de 2008, e, em caso de
indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do Estado de Minas Gerais, alterna vamente,
via e-mail, observados os prazos previstos no item 9.1

9.3. A apresentação de documentos  complementares,  em caso de indisponibilidade ou
inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente iden ficados, rela vos aos recursos
interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante documento protocolizado junto ao
PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde –
Belo  Horizonte/MG  –  CEP  31.630-901  (A/C:  DO  PREGOEIRO  DA  DIRETORIA  DE  COMPRAS  E
ORÇAMENTOS (DCO), SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (SIEL), SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA), no horário de 09h00min (nove horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como
restritos e iden ficados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo
e lote), observados os prazos previstos no item 9.1.

9.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos no
item  9.1  do  edital,  além  de  que,  a  falta  de  manifestação  imediata  e  mo vada  do  fornecedor,
importará decadência do direito de recurso.

9.4.1. Para  fins  de  juízo  de  admissibilidade  do  recurso,  o  pregoeiro  poderá  não
conhecer  do  recurso  caso  verifique  ausentes  quaisquer  pressupostos  processuais,  como
sucumbência, tempes vidade, legi midade, interesse e mo vação, vedado exame prévio da
questão relacionada ao mérito do recurso.

9.5. Os  recursos  serão  decididos  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o acolhimento de recurso
importará validação exclusivamente dos atos susce veis de aproveitamento.

9.6. Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao pregoeiro, que
poderá:

9.6.1. Mo vadamente, reconsiderar a decisão;

9.6.2. Mo vadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade
competente, conforme art. 8° do Decreto nº 44.786, de 2008.

9.6.3. Inadmi r  o  recurso  exclusivamente  por  falta  de  pressupostos  processuais
recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento, observado item 9.4.1.

9.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
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9.8. A decisão do recurso será divulgada no sí o eletrônico www.compras.mg.gov.br, no
campo quadro de avisos do referido pregão, bem como comunicada via e-mail ao licitante recorrente
e aos que apresentaram contrarrazões.

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. Constatado o atendimento  pleno  às  exigências editalícias,  o pregoeiro  declarará  o
licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos
os  atos  do  procedimento  e  as  ocorrências  relevantes,  disponível  para  consulta  no  site
www.compras.mg.gov.br.

10.2. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor,  quando inexis r
recurso  ou  quando  reconsiderar  sua  decisão,  com  a  posterior  homologação  do  resultado  pela
autoridade competente.

10.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais  pela  autoridade  competente,  esta  adjudicará  o  objeto  ao  licitante  vencedor  e
homologará o procedimento licitatório.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. Encerrado  o  procedimento  licitatório,  o  representante  legal  do  licitante  declarado
vencedor  será  convocado  para  firmar   o  termo  de  contrato,  aceitar  ou  re rar  o  instrumento
equivalente, conforme minuta do Anexo III - Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei 8.666, de 1993
e Lei 10.520, de 2002.

11.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a Administração,
serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações
do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.

11.1.1.1. Para  a  assinatura  eletrônica,  caso  ainda  não  possua  cadastro,  o(s)
licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do
Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  SEI/MG,  por  meio  do  link
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno,  e  clicar  em  "Clique  aqui  se  você  ainda  não  está
cadastrado".

11.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o
e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

11.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na
aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme
Decreto  n°  47.222,  de  2017,  e  demais  normas  aplicáveis,  admi ndo  como válida  a
assinatura  eletrônica  na  modalidade  cadastrada  (login/senha),  tendo  como
consequência  a  responsabilidade  pelo  uso  indevido  das  ações  efetuadas  e  das
informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administra va.

11.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para  firmar o termo de contrato, aceitar ou re rar o instrumento equivalente.       

11.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar o
termo de contrato, aceitar ou re rar o instrumento equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

SEI/GOVMG - 7596820 - PADRÃO - Edital Serviço - Exclusivo ME/EPP https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

17 of 21 24/09/2019 10:19



11.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante
deverá   firmar o termo de contrato, aceitar ou re rar o instrumento equivalente, sem
prejuízo  das  sanções  previstas  no  Edital  e  das  demais  cominações  legais,  conforme
disposto no art. 18, §2º do Decreto nº. 44.786, de 2008.

11.2. O representante legal do licitante que ver apresentado a proposta vencedora deverá
 firmar o termo de contrato, aceitar ou re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, que se dará através de carta postal
ou e-mail.

11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar
ou  re rar  o  instrumento  equivalente  decorrentes  desta  licitação,  somente  será  analisada  se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Edital.

13.  DO PAGAMENTO

13.1. 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 que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (dias) dias corridos da data
do recebimento defini vo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE.

13.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, após
a execução do objeto, a respec va nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução
do  objeto  do  período  a  que  o  pagamento  se  referir,  bem  como,  demais  documentos
necessários para a efe va comprovação da execução do objeto, se houver.

13.1.2. A  Administração  receberá  o  Documento  Auxiliar  da  Nota  Fiscal  Eletrônica
(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da assinatura
digital  e  a  auten cidade  do  arquivo  digital  da  NFs-e  (o  des natário  tem  à  disposição  o
aplica vo  “visualizador”,  desenvolvido  pela  Receita  Federal  do  Brasil)  e  a  concessão  da
Autorização de Uso da NFs-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal
Nacional da NFs-e.

13.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

13.1.4. 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 pela CONTRATANTE.

13.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor
devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efe vo pagamento,
de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

13.2. A CONTRATADA deve garan r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no
Edital.

13.3. Eventuais  situações  de  irregularidades  fiscal  ou  trabalhista  da  CONTRATADA  não
impedem  o  pagamento,  se  o  objeto  ver  sido  executado  e  atestado.  Tal  hipótese  ensejará,
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entretanto,  a  adoção  das  providências  tendentes  ao  sancionamento  da  empresa  e  rescisão
contratual.

13.4. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento
eletrônico  serão fornecidas  pela  Central  de Atendimento  aos  Fornecedores  por  meio  do e-mail:
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º
14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

14.1.1. advertência por escrito;

14.1.2. Multa de até  20% (vinte por cento) sobre o valor es mado do(s)  lote(s) dos
quais o licitante tenha par cipado e come do a infração;

14.1.3. Suspensão do direito de par cipar de licitações  e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

14.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

14.1.5. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública;

14.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula vamente às demais sanções previstas
nos itens 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5.

14.3. A  multa  será  descontada  da  garan a  do  contrato,  quando  houver,  e/ou  de
pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administra va e/ou judicialmente.

14.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administra vo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual
originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se
o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o
disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

14.5. A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a
gravidade  da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educa vo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.5.1. Não serão aplicadas sanções administra vas na ocorrência de casos fortuitos,
força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

14.6. A  aplicação  de  sanções  administra vas  não  reduz  nem  isenta  a  obrigação  da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros,
que poderão ser apurados no mesmo processo administra vo sancionatório.

14.7. As  sanções  relacionadas  nos  itens  14.1.3,  14.1.4  e  14.1.5  serão  obrigatoriamente
registradas  no  Cadastro de Fornecedores  Impedidos  de Licitar  e  Contratar  com  a Administração
Pública Estadual - CAFIMP.

14.8. As sanções de suspensão do direito de par cipar em licitações e  impedimento de
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licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

14.8.1. Retardarem a execução do objeto;

14.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

14.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio  entre  os  licitantes,  em  qualquer  momento  da  licitação,  mesmo  após  o
encerramento da fase de lances;

14.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

14.9. Durante o  processo  de aplicação  de  penalidade,  se  houver  indícios  de  prá ca  de
infração administra va pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº
46.782,  de  2015,  como  ato  lesivo  à  administração  pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do
processo  administra vo  necessárias  à  apuração  da  responsabilidade  da  empresa  deverão  ser
reme das à Controladoria-Geral  do Estado, com despacho fundamentado, para ciência  e decisão
sobre  a  eventual  instauração  de  inves gação  preliminar  ou  Processo  Administra vo  de
Responsabilização – PAR.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Este  edital  deverá  ser  lido  e  interpretado  na  íntegra,  e  após  encaminhamento  da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

15.2. Todos os documentos rela vos a essa licitação, enviados por meio sico, nas hipóteses
previstas na lei e neste edital, deverão ser entregues em envelopes lacrados, rubricados, marcados
como restritos e iden ficados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (Pregão
209/2019 e do referido lote).

15.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligência des nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do
ofertado,  bem como solicitar  a  elaboração  de  pareceres  técnicos  des nados  a  fundamentar  as
decisões.

15.4. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo
de Referência deste Edital, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.

15.5. É  vedado ao licitante re rar  sua proposta  ou parte  dela  após  aberta  a  sessão  do
pregão.

15.6. O objeto da relação jurídica decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666, de 1993.

15.7. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar omissões
puramente  formais  e  sanar  erros  ou  falhas  que  não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos
documentos  e  de sua validade jurídica,  mediante despacho fundamentado, acessível  a  todos  os
interessados, sendo possível a promoção de diligência des nada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

15.8. A  presente licitação  somente poderá  ser  revogada por  razão  de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por
ilegalidade,  de  o cio  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer  escrito  e  devidamente
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fundamentado.

15.9. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia
expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

15.10. Os  interessados  poderão  examinar  ou  re rar  gratuitamente  o  presente  Edital  de
Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.

Ana Luísa Silva Falcão

Superintendente de Infraestrutura e Logís ca

Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Silva Falcão, Superintendente, em 23/09/2019,
às 17:21, 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 7596820 e o código CRC 8191AC29.

Referência: Processo nº 1690.01.0009734/2018-93 SEI nº 7596820
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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Diretoria de Transporte e Serviços Gerais

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE REFERÊNCIA

DATA Órgão Solicitante
20/08/2019 Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Responsável pelo Pedido Superintendência ou Diretoria
Nome: Virlene Silva Jardim -  E-mail: virlene.jardim@seguranca.mg.gov.br  - Ramal para
contato: 3915-5722

Diretoria de Transporte e Serviços
Gerais

1. OBJETO:

Contratação de empresa de serviços de limpeza e higienização de caixas d’água e reservatórios, com fornecimento
de mão de obra e materiais, nas Unidades Socioeduca vas conforme descrito no Documento I.

Lote
Código
do item
SIAD

Qtde. Localização Unidade de
Aquisição Descrição do item Pedido de

compra 

1 13048 1,0000
Belo Horizonte e
Região
Metropolitana

UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de limpeza e
higienização de caixas d’água e reservatórios, com
fornecimento de mão de obra e materiais, nas
Unidades Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000722/2019

2 13048 1,0000
Uberaba,
Uberlândia e Patos
de Minas

UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de limpeza e
higienização de caixas d’água e reservatórios, com
fornecimento de mão de obra e materiais, nas
Unidades Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000723/2019

3 13048 1,0000 Unai UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de limpeza e
higienização de caixas d’água e reservatórios, com
fornecimento de mão de obra e materiais, nas
Unidades Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000724/2019

4 13048 1,0000 Pirapora e Montes
Claros UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de limpeza e
higienização de caixas d’água e reservatórios, com
fornecimento de mão de obra e materiais, nas
Unidades Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000725/2019

5 13048 1,0000 Teófilo Otoni UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de limpeza e
higienização de caixas d’água e reservatórios, com
fornecimento de mão de obra e materiais, nas
Unidades Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000726/2019
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6 13048 1,0000
Governador
Valadares e
Ipa nga

UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de limpeza e
higienização de caixas d’água e reservatórios, com
fornecimento de mão de obra e materiais, nas
Unidades Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000727/2019

7 13048 1,0000  Juiz de Fora UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de limpeza e
higienização de caixas d’água e reservatórios, com
fornecimento de mão de obra e materiais, nas
Unidades Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000728/2019

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

A Lei federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – juntamente com o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeduca vo – SINASE, estabelece novos parâmetros para a execução das
medidas  socioeduca vas.  Tal  proposta  tem  como  eixo  principal  a  inclusão,  proteção  e  protagonismo  dos
adolescentes,  baseando–se  na  premissa  de  que  esse  é  um  sujeito  detentor  de  direitos  como,  saúde,
escolarização,  lazer,  convivência  familiar.  Desta  forma,  buscando  garan r  a  qualidade  do atendimento aos
adolescentes em cumprimento de medidas socioeduca vas, é importante manter a qualidade da água que é
u lizada nas Unidades, devendo estar livre de impurezas e contaminações.

A  limpeza  periódica  das  caixa  d’água  e  reservatórios  é  de  extrema  importância  para  a  saúde  dos
acautelados,  tendo em vista que muitas  doenças são transmi das pela ingestão de água contaminada ou
alimentos, que por vezes são contaminados por terem sido limpos com uma água já impura de caixas d’água
sem  a  devida  higienização.  Outra  forma  de  contaminação  que  deve  ser  evitada  com  a  limpeza  dos
reservatórios,  é  a  que  ocorre  através  do  contato  da  pele  com  água  contaminada,  como em  chuveiros  e
torneiras. Desta forma salientamos a importância dessa contração visando garan r os direitos previstos em lei.

A contratação ora pretendida trata-se de uma a vidade comprome da à a vidade de segurança pública, eis
que  se  enquadra  como  essencial  para  cumprimento  dos  obje vos  do  PPAG  (Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental) do exercício de 2019, ação 4581 – ATENDIMENTO A SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO
COM A LEI, a serem: PROVER ASSISTÊNCIA ADEQUADA DE SAÚDE BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS
UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO – SANÇÃO DURANTE SUA TRAJETÓRIA
NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO-SE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA CONFORME PRECONIZADO NO  SINASE.

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
eletrônico.

4. LOTES:

4.1. Procurando  propiciar  maior  economicidade,  o  serviço  de  limpeza  de  caixas  d'água  e
reservatórios foi dividido em lotes. A divisão foi definida levando em consideração a proximidade das unidades
em questão, tendo em vista que as empresas especializadas na execução do objeto, devem considerar os custos
com locomoção para composição do valor final. Dessa forma, colocar em lote único poderia causar restrições
para as empresas par cipantes, diminuindo a concorrência. 

4.2. Em  atendimento ao art.  48,  inciso  I  da  LC  123/2006  e  ao  art.  8º  do  Decreto  Estadual  nº
47.437/2018, os 07 (sete) lotes do presente processo licitatório será des nado des nado exclusivamente à
par cipação das microempresas e empresas de pequeno porte. 
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5. DA VEDAÇÃO:

5.1. 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.

6. DA SUBCONTRATAÇÃO:

6.1. 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.

7. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO DE REFERÊNCIA:

7.1. Para  formação  do  valor  de  referência  foram  adotados  os
procedimentos  conforme  recomendam  os  acordões  TCU  2318/2014  e  TCU  2816/2014, INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 5, de 27 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da União onde
é solicitado a coleta de orçamentos em 03 (três) fontes dis ntas. Desta forma, foram coletados orçamentos
diretamente  com  os  fornecedores  cadastrados  no  Portal  de  Compras  do  Estado  de  Minas  Gerais,
realizada coleta de preços também no Portal de Compras e análise de contratos vigentes com o mesmo item
para formação do preço de referência.

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.1. A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar Comprovação de
ap dão para efetuar o fornecimento compa vel com as caracterís cas e quan dades do objeto da licitação,
estabelecidas no Documento II, por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao
objeto da presente licitação, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

8.1.1. 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 enove por cento)
das quan dades apresentadas no Documento II;

8.1.2. 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 enove por cento)
das quan dades apresentadas no Documento II;

8.1.3. Lote  03:  Atestado(s)  comprobatório(s)  da  capacidade  técnica  da  Licitante  para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quan ta vo mínimo de 49% (quarenta enove por cento)
das quan dades apresentadas no Documento II;

8.1.4. Lote  04:  Atestado(s)  comprobatório(s)  da  capacidade  técnica  da  Licitante  para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quan ta vo mínimo de 49% (quarenta enove por cento)
das quan dades apresentadas no Documento II;

8.1.5. Lote  05:  Atestado(s)  comprobatório(s)  da  capacidade  técnica  da  Licitante  para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quan ta vo mínimo de 49% (quarenta enove por cento)
das quan dades apresentadas no Documento II;

8.1.6. Lote  06:  Atestado(s)  comprobatório(s)  da  capacidade  técnica  da  Licitante  para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quan ta vo mínimo de 49% (quarenta enove por cento)
das quan dades apresentadas no Documento II;

8.1.7. Lote  07:  Atestado(s)  comprobatório(s)  da  capacidade  técnica  da  Licitante  para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quan ta vo mínimo de 49% (quarenta enove por cento)
das quan dades apresentadas no Documento II;

9. VISITA TÉCNICA:
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9.1. Fica facultada a visita técnica, nas unidades onde serão realizados os serviços de limpeza de caixa
d'água/reservatórios. 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 diretor
da unidade.

9.2. A visita tem por obje vo possibilitar à empresa conhecer as condições de infraestrutura do local
no  qual  o  serviço  será  prestado,  permi ndo-a  programar  tempo,  material  e  pessoal  para  sua  execução.
Também, para tomar ciência das especificidades do local para melhor desenvolver a proposta, considerando
todos os possíveis custos que poderá vir a ter.

9.3. No  caso  de  o  licitante  optar  pela  visita  técnica,  a  empresa  deverá  enviar  representante
devidamente qualificado, apto a aferir o item 9.2.

9.4. O representante deverá comparecer na unidade 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”, conforme o modelo abaixo,  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”.

9.5. 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  Centro  Socioeduca vo _______________,  visando a  sua  habilitação na  licitação de  contratação de
serviços de limpeza  de caixa d'água/reservatórios nas  Unidades Socioeduca vas do Documento I,  referente ao
Pregão Eletrônico ___/____.

NOME: ID: CPF:  

NOME: ID: CPF:

NOME: ID: CPF:

NOME: ID: CPF:

NOME: ID: CPF:

NOME: ID: CPF:

NOME: ID: CPF:

_______________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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9.6. 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 CENTRO SOCIOEDUCATIVO

9.7. Uma  via  do  Formulário  de  “Cer ficado  de  Visita  Técnica”  irá  compor  os  documentos  de
habilitação e a outra será entregue ao responsável pelo Centro Socioeduca vo.

9.8. 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.

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

9.10. O modelo da declaração deve ser:

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS

A  _______________________________,  CNPJ  n°  ___________________,  com  sede  à
_______________________________________________ declara, sob as penas da lei,  que possui conhecimento
das condições locais das unidade constantes no lote ___.
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_____________________________________________
Data e local.

_____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

9.11. DECLARAÇÕES:

9.11.1. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18
(dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega
trabalhadores menores de 16 (dezesseis)  anos,  salvo na condição de aprendiz,conforme disposto  no
inciso XXXIII do art. 7º da Cons tuição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93. Conforme
modelo con do apresentado no Edital.

9.11.2. Declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o
certame. Conforme modelo con do apresentado no Edital.

9.11.3. Os  beneficiários  do  Decreto  47.437/2018  deverão  declarar,  se  for  o  caso,  eventuais
restrições  rela vas  à  documentação  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  e  que  atende  às  demais
exigências de habilitação, conforme modelo con do apresentado no Edital.

10. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1. Dos locais de execução dos Serviços: Os serviços de limpeza de caixas d’água e reservatórios,
incluindo desinfecção química, com fornecimento de mão de obra e materiais, serão executados nas Unidades
Socioeduca vas conforme documento I.

10.2. Os serviços poderão ser realizados de segunda à sexta-feira, no horário compreendido entre
08:00 e 17:00 horas,  previamente agendados,  visando apresentação do cronograma sico  das visitas e do
roteiro  referente aos deslocamentos para execução dos serviços devendo ser subme dos a aprovação dos
respec vos Diretores das Unidade Socioeduca vas.

11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

11.1. A limpeza e higienização das caixa d’água e reservatórios das unidades socioeduca vas de Belo
Horizonte, região metropolitana do interior de Minas Gerais deverão ocorrer semestralmente, sendo que a
execução de cada serviço deverá ter duração máxima de 01 (um) dia, observando as seguintes etapas:

1ª limpeza e higienização: Após o envio da Ordem de Serviço.

2ª limpeza e higienização: 06 meses após o 1° serviço.

11.2. Para limpeza/Higienização das caixas d'água/Reservatórios, devem ser observados os seguintes
procedimentos de acordo com orientação da COPASA:

Esvaziar completamente a caixa;

Escovar as paredes e o fundo usando escovas e esponjas em naylon (não deve ser u lizado escovas com
cerdas em aço);

Lavar novamente;

Em um balde limpo fazer a mistura de água + 2% de hipoclorito de sódio;

Espalhar a mistura em todas as paredes e nos fundo da caixa;

Aguardar 30 (trinta) minutos a ação do hipoclorito;
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Lavar novamente para remover todo o resíduo de hipoclorito, usando pano em algodão alvejado para
remoção total de qualquer impureza;

11.3. Executados os serviços,  será realizada vistoria a fim de verificar a perfeição e qualidade dos
mesmos, que, não sendo aprovados, deverão ser refeitos, quantas vezes forem necessárias, obje vando sanar
as falhas porventura constatadas. Sempre após cada nova intervenção e consequente correção por parte da
contratada, será efetuada nova vistoria para análise da Contratante, através do representante designado pelo
fiscal do contrato.

12. DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO:

12.1. A  Contratada  deve  seguir  os  procedimentos  de  execução  e  de  segurança,  bem  como  as
especificações técnicas detalhadas, observando a boa técnica, normas e legislação per nentes;

12.2. O recebimento e o aceite do objeto deste Contrato dar-se-ão da seguinte forma:

12.2.1. Provisoriamente, com comunicação escrita da Contratada, sendo entregue ao término da
execução de todos os serviços, após vistoria pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização
da Contratante, mediante declaração, assinado pelas partes;

12.2.2. Defini vamente, em 15 (quinze) dias corridos, do recebimento provisório, por servidor ou
comissão  designada  pela  autoridade  competente  da  Contratante,  mediante  termo  circunstanciada,
assinado  pelas  partes,  com  a  entrega  dos  serviços  perfeitos,  sólidos  e  seguros,  atestando-se  sua
conformidade e adequação ou imperfeições verificadas e no ficadas;

12.3. O recebimento/aprovação dos serviços pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil do
fornecedor  por  vícios  de  quan dade  ou  qualidade  dos  serviços  ou  disparidades  com  as  especificações
estabelecidas, verificadas posteriormente, garan ndo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da
Lei n.º 8.078/90.

12.4. Garan r os serviços pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data do recebimento e aceite
defini vo dos mesmos;

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

13.1. São obrigações da Contratante, além de outras previstas neste termo de referência:

13.1.1. Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condições pactuadas;

13.1.2. Acompanhar  e fiscalizar a execução contratual, por intermédio dos fiscais do contrato,
através  do  servidor  indicado  para  este  fim,  que  deverá  anotar  todas  as  ocorrências  relacionadas  à
referida execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos detectados e
comunicar, antes de expirada a vigência contratual,  as irregularidades apuradas aos superiores e aos
órgãos  competentes,  caso as  decisões  e  medidas  corre vas  ou  sancionatórias  a  serem adotadas  se
situem fora do seu âmbito de competência;

13.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, a respeito da supressão ou acréscimos contratuais;

13.1.4. Decidir sobre eventuais alterações no Contrato, nos limites permi dos por lei, para melhor
adequação de seu objeto;

13.1.5. Permi r o acesso dos funcionários da Contratada envolvidos na execução dos serviços.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

14.1. São obrigações da Contratada, além e outros previstas neste Termo de Referência:

14.1.1. Após recebimento da ordem de serviço enviada pela Contratante, a Contratada dará início
à execução dos serviços, sendo necessário realizar agendamento prévio diretamente com o diretor das
unidades de acordo com Documento I,  onde o ferramental,  os equipamentos e o material  u lizado,
inclusive  o  seu  transporte,  serão  de  sua  inteira  responsabilidade,  não  cabendo  cobrar
da Contratante nada mais que não seja o valor proposto e contratado;
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14.1.2. A Contratada deverá manter as dependências do imóvel limpas, durante todo o período da
execução dos serviços;

14.1.3. À apresentação, pela Contratada, de relatório com fotos, descrevendo as condições iniciais
(vazios), durante a execução da limpeza e finais (após a limpeza) das caixas d’água ou reservatórios;

14.1.4. A Contratada  deverá  manter  entregar  ficha de  vistoria assinada  por  representante  da
unidade vistoriada.

14.1.5. Disponibilizar todo o material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à
prestação dos serviços;

14.1.6. Executar os serviços contratados, respeitando o Cronograma sico-financeiro aprovado e
as  alterações  promovidas  pela  Contratante,  independentemente  de  faltas  de  empregos  ou  outros
imprevistos;

14.1.7. Manter  durante  e  para  cada  local  onde  se  executa  os  serviços,  no  mínimo,  2  (dois)
profissionais capacitados;

14.1.8. Empregar na prestação de serviços somente funcionários especializados, uniformizados,
iden ficados com crachá e com registro em CTPS;

14.1.9. Fornecer  aos  empregados  todos  os  equipamentos  de  proteção  individual  (EPIs),  em
quan dade suficiente e de acordo com as normas de segurança do trabalho;

14.1.10. Exigir que seus empregados u lizem equipamentos de proteção durante a execução dos
serviços;

14.1.11. Disponibilizar equipamentos de uso profissional e materiais que não provoquem danos às
caixas e reservatórios ou que comprometam a qualidade da água;

14.1.12. Disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas e materiais em quan dade, qualidade
e tecnologia adequada para prestação de serviços;

14.1.13. Res tuir  todos os elementos danificados durante a execução do serviço,  repondo com
materiais  e  acabamentos  idên cos  aos  existentes  no  local,  inclusive  pintura,  sem  ônus  para
a Contratante;

14.1.14. Cumprir, durante todo o período de prestação dos serviços, as recomendações con das na
Norma Regulamentadora NR-18, NR-33 e NR-35 Do Ministério do Trabalho, de acordo com cada serviço
realizado;

14.1.15. Durante a execução do serviço deve-se manter a limpeza do local, inclusive a re rada de
detritos;

14.1.16. Arcar com todas despesas per nentes à execução dos serviços ora contratados, tais como
tributos, fretes, embalagens, custos com mobilização e também os salários, encargos previdenciários,
trabalhistas e sociais relacionados à execução do objeto, bem como os demais custos inerentes a esta
prestação de serviços, mantendo em dia os seus recolhimentos;

14.1.17. Responder por danos causados à Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na
execução deste Contrato, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da
execução do Contrato por parte do Contratante;

14.1.18. Responsabilizar-se por eventuais acidentes ocorridos com seus empregados, quando da
execução dos serviços, mesmo nas dependências da Contratante;

14.1.19. Responsabilizar-se  pelo  comportamento de  seus funcionários ou  prepostos  designados
para  a  execução  dos  serviços,  inclusive  no  que  se  refere  a  danos  materiais  porventura  causados
à Contratante  e danos morais ou sico a seus servidores. Essa responsabilidade abrange defeitos em
componentes, acessórios ou outros equipamentos conectados ou não entre si, mobiliário, rede elétrica,
etc., comprovadamente causados por funcionários seus, ainda que por acidente e durante a execução
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contratual;

14.1.20. Comunicar à Contratante a ocorrência de quaisquer fatos que possam impedir ou retardar
o andamento dos serviços, apresentando soluções para sanar tais impedimentos;

14.1.21. Devolver à Contratante, após a execução dos serviços contratados, os equipamentos e/ou
materiais re rados e não aproveitados durante a execução dos serviços;

14.1.22. Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade fiscal e
de qualidade exigidas e apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório e/ou assinatura do
contrato, inclusive as rela vas à regularidade junto ao INSS, FGTS e à Jus ça do Trabalho, apresentando
à  Contratante  as  respec vas  cer dões,  sempre  que  veram  suas  validades  vencidas  ou  quando
solicitadas;

14.1.23. Submeter à apreciação da Contratante, antes de expirado o prazo previsto para a execução
do objeto contratado, solicitação de prorrogação, se assim entender necessário, quando da ocorrência de
quaisquer das situações contempladas no art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93, fundamentada e comprovando
a hipótese legal aplicável;

15. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

15.1. A  vigência  do  contrato  será  de  12  (doze)  meses  a  contar  de  sua  publicação,  podendo  ser
prorrogada de  acordo  com  a  conveniência  da  administração,  respeitando  os  limites  estabelecidos  em  lei,
considerando o teor do item 15.1.1 do presente instrumento.

15.1.1. Por  se  tratar  de  serviço  de  caráter  con nuo,  cuja  extensão  a  mais  de  um  exercício
financeiro  é  jus ficável  em  razão  das  consequências  que  de  sua  falta  podem  advir,  com  previsão
orçamentária  expressa  no Plano  Plurianual  de  Ação Governamental,  pode-se  admi r  que  o  serviço
contratado se proceda por prazo dilatado ou que se produza sua prorrogação em momento oportuno.

15.2. Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em qualquer ins tuição bancária, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos da data de aceitação de cada parcela do serviço acompanhado do documento fiscal devidamente
atestado.

15.2.1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a execução do
objeto, a respec va nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a
que o pagamento se referir, se houver.

15.2.2. A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal o nome e o número do banco, da agência e
da conta corrente para crédito do pagamento, além do número do contrato a que o serviço se refere.

16. DAS SANSÕES:

16.1. 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:

16.1.1. Advertência por escrito;

16.1.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº. 45.902/2012;

16.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso;

16.1.2.2. 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;

16.1.2.3. Até 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
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das demais obrigações contratuais ou norma da legislação per nente.

16.1.3. 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.

16.1.4. 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;

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

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

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

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

16.2.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o
uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

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

16.2.6. Prestação de serviço de baixa qualidade.

16.3. A  sanção  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumula vamente  às  demais  sanções  previstas  no
item 16.1.

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

16.5. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3 e 16.1.4 também poderão ser aplicadas àquele que:

16.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

16.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

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

16.5.4. Não man ver a proposta;

16.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

16.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

16.5.7. Cometer fraude fiscal.

16.6. 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.

16.7. As  sanções  relacionadas  nos  itens  16.1.3  e  16.1.4  serão  obrigatoriamente  registradas  no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

17. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

17.1. Responsável pelo acompanhamento do processo licitatório:

Virlene Silva Jardim, Masp: 1.453.398-8

17.2. Gestores dos contratos:
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Diretores da Unidades Socioeduca vas atendidas. 

17.3. Fiscais do contrato:

Diretores de administra vos das Unidades Socioeduca vas atendidas. 

18. OBSERVAÇÕES:

18.1. A quan dade de caixas/reservatórios d'água das unidades onde serão prestados o serviço, estão
descritos  no  DOCUMENTO  II,  denominado  "PLANILHA  DE  SOLICITAÇÃO DE  ORÇAMENTO",  onde   deverá
discriminar  o  valor  dos  serviços  por  unidade  socioeduca va  e  o  valor  unitário  dos  serviços  por
caixa/reservatório d'água. 

18.2. A proposta comercial a ser apresentada pela (s) empresa (s) vencedora (s) deverá discriminar o
valor dos serviços por lote conforme DOCUMENTO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS do presente documento.

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta prestação de serviço ocorrerão por conta da dotação
orçamentária: 1451.10.243.204.4581.0001.339039.61.0.10.1.

DOCUMENTO I
PLANILHA DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA

Na  listagem  abaixo  constam  todas  as  unidades  socioeduca vas  de  Minas  Gerais,  ligadas  à  Subsecretaria  de
Atendimento às Medidas Socioeduca vas, nas quais o serviço de que trata o Anexo I será realizado. À medida que
novas  unidades  forem inauguradas  no Estado,  haverá a possibilidade de inclusão das  mesmas  neste  contrato,
dentro dos limites legais.

LOTE 1 
CENTRO SOCIOEDUCATIVO SANTA HELENA

ENDEREÇO: Av. Senador Levindo Coelho, Nº940. Distrito Industrial/Vale do Jatobá. CEP: 30.640-030. Belo
Horizonte/MG

TELEFONE:  2129-9449
FAX:  3385-5499
E-MAIL:  csesh@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SANTA CLARA
ENDEREÇO:  Rua Macaúbas, S/Nº - Capitão Eduardo. CEP: 31.998-640. Belo Horizonte/MG
TELEFONE:  2129-4708
FAX:  3493-9201
E-MAIL:   csescadministracao@defesasocial.mg.gov.br; csescdirecaogeral@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO ANDRADAS -CSA
ENDEREÇO: Rua Conselheiro Rocha, 3792 – Santa Tereza - CEP31010310. Belo Horizonte/MG
TELEFONE:  2129-9336
FAX:
E-MAIL:  ces@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO RIBEIRÃO DAS NEVES
ENDEREÇO:  Rua Milton Assunção, Nº 240. CEP: 33.943-100. Ribeirão das Neves/MG
TELEFONE:  2129-9355
FAX:  3639-9901
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E-MAIL:  csej@defesasocial.mg.gov.br
CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOM BOSCO

ENDEREÇO:  Av. dos Andradas, nº 4015 – Santa Tereza. CEP: 31.010-560. Belo Horizonte/MG
TELEFONE:  2129-9341
FAX:  3481-1607
E-MAIL:  ceipdb@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SÃO JERÔNIMO
ENDEREÇO: Rua Santo Agos nho, Nº1361 - Horto/Sagrada Família. CEP: 31.035-490. Belo Horizonte/MG
TELEFONE:  2129-9394
FAX:  3481-9123
E-MAIL:  crssj@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SANTA TEREZINHA
ENDEREÇO:  Rua Conselheiro Rocha, Nº 3800 – Horto. CEP: 31010-310. Belo Horizonte/MG
TELEFONE:  2129-9346
FAX:  3481-1662
E-MAIL:  csest@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA SÃO BENEDITO
ENDEREÇO:  Rua Conselheiro Rocha Nº3792 – Horto. CEP: 31.010.310. Belo Horizonte/MG
TELEFONE:  2129-9338
FAX:  3463-3228
E-MAIL:   ceipsb@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO LINDEIA
ENDEREÇO: Rua Viva de Carvalho, Nº 64 – Lindéia. CEP: 30.690-600. Belo Horizonte/MG
TELEFONE:  2129-9354
FAX:
E-MAIL:   cead@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA SETE LAGOAS
ENDEREÇO: Rua Matozinhos, Nº 456 - Santa Luzia. CEP: 31.998-640. Sete Lagoas/ MG
TELEFONE:  (31) 3773-3460
FAX:  (31) 3775-3453
E-MAIL:  ceipsl@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SETE LAGOAS
ENDEREÇO: Estrada de Jequi bá, km 12 – Distrito de Wenceslau Brás. CEP: 35.701-970. Sete Lagoas/M.G.
TELEFONE:  (31) 2129-9379
FAX:  (31) 3376-7695
E-MAIL:  dirgeralcse@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO HORTO
ENDEREÇO: Rua Joao Almeida, 3792, bairro Horto
TELEFONE:  (31)2129 -8110
FAX:
E-MAIL:  cseh@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO DIVINOPOLIS
ENDEREÇO: Av. Conde de Kelidônia, Nº 111 - Jardim Floramar. CEP: 35.502-304. Divinópolis/ M.G.
TELEFONE:  (37) 3212-6503
FAX:
E-MAIL:  admcsed@defesasocial.mg.gov.br

LOTE 2 
CENTRO SOCIOEDUCATIVO UBERABA

ENDEREÇO:  Rua João Nascimento, 341 – Jardim Triângulo. CEP: 38072-600. Uberaba/MG.
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TELEFONE:  (34) 9213-7609
FAX:
E-MAIL:  cseur@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO UBERLÂNDIA
ENDEREÇO: Rua da Pureza, 101 - Bairro Dom Almir. CEP 38407-500. Uberlândia/MG.
TELEFONE:  (34) 8874-3994
FAX:
E-MAIL:  cseu@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA PATOS DE MINAS
ENDEREÇO:  Av. Ver. Dr. Joseph Borges de Queiroz, 1000- Residencial Gramado. CEP 38706-176. Patos de Minas/MG.
TELEFONE:  (34) 3814 - 0436
FAX:
E-MAIL:  ceippm@defesasocial.mg.gov.br

LOTE 3 
CENTRO SOCIOEDUCATIVO UNAI

ENDEREÇO: Rua Amaro Rodrigues da Silva, 450 - Santa Clara. CEP: 38 610 000. Unaí/MG
TELEFONE:  (38) 9979-7086/ (38) 91738497
FAX:
E-MAIL:  cseunai@defesasocial.mg.gov.br

LOTE 4
CENTRO SOCIOEDUCATIVO PIRAPORA

ENDEREÇO:  BR 365- Km 109, Jardim Primavera, CEP: 39270-000, Pirapora/MG.
TELEFONE:  (38) 9132-0499/ (38) 9192-1033
FAX:
E-MAIL:  cesapirapora@yahoo.com.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO MONTES CLAROS 
ENDEREÇO:  Rua 14, Nº199 – Industrial. CEP: 39403-139. Montes Claros/MG
TELEFONE:   (38) 3214-9836
FAX:
E-MAIL:   ciansa@defesasocial.mg.gov.br

LOTE 5
CENTRO SOCIOEDUCATIVO T. OTONI

ENDEREÇO:  Rua Gustavo Leonardt, 1240, São Jacinto. CEP: 39801-260. Teófilo Otoni/MG.
TELEFONE: (33) 3523-1566
FAX:
E-MAIL:  ciasc@defesasocial.mg.gov.br

LOTE 6
CENTRO SOCIOEDUCATIVO  GOVERNADOR VALADARES

ENDEREÇO: Rua Soldado Edson Veloso, Nº 700- Santos Dumont II. CEP: 35.022-210. Governador Valadares/M.G.
TELEFONE:  (33) 3271-4269
FAX:
E-MAIL:  ciasfa@defesasocial.mg.gov.br

CENTRO SOCIOEDUCATIVO IPATINGA
ENDEREÇO: Av. João Valen m Pascoal, 1031 – Centro - CEP 31.160-003. Ipa nga/MG.
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TELEFONE:  (31) 3915-5577
FAX:
E-MAIL:  barbara.pinheiro@defesasocial.mg.gov.br

LOTE 7
CENTRO SOCIOEDUCATIVO JUIZ DE FORA 

ENDEREÇO: Av.Juscelino Kubistscheck. Nº 01 - Santa Lúcia. CEP: 36.081-000. Juiz de Fora/M.G.
TELEFONE:  (32) 3221-9610/ (32)8845-0924
FAX:
E-MAIL:   csejf@defesasocial.mg.gov.br

DOCUMENTO II
PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

UNIDADE
QUANTIDADE DE

CAIXAS
D'ÁGUA/RESERVATÓRIO

QUANTIDADE
DE

APLICAÇÕES
POR ANO 

MATERIAL
(CONCRETO/FIBROCIMENTO/

FIBRA DE VIDRO)
VOLUME/LITROS VALOR

UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
ANUAL

LOTE 1 

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
SANTA HELENA

5 2 FIBROCIMENTO 500 R$
0,00

1 2 POLIETILENO 5.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
SANTA CLARA

38 2 FIBRA DE VIDRO 1.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
ANDRADAS -CSA

1 2 CONCRETO 15.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
RIBEIRÃO DAS
NEVES

1 2 CONCRETO 20.000 R$
0,00

20 2 POLIETILENO 1.000 R$
0,00

CENTRO DE
INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA DOM
BOSCO

4 2 AMIANTO 1.000 R$
0,00

2 2 POLIETILENO 1.000 R$
0,00

1 2 CONCRETO 50.000 R$
0,00

1 2 CONCRETO 5.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
SÃO JERÔNIMO

1 2 CONCRETO 36.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
SANTA TEREZINHA

5 2 FIBRA DE VIDRO 500 R$
0,00

1 2 FIBROCIMENTO 10.000 R$
0,00

CENTRO DE
INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA SÃO
BENEDITO

1 2 AÇO CARBONO 50.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO 10 2 AÇO CARBONO 1.000 R$

0,00
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LINDEIA 1 2 FIBRA DE VIDRO 1.000 R$
0,00

CENTRO DE
INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA SETE
LAGOAS 

1 2 AÇO CARBONO 2.000 R$
0,00

1 2 POLIETILENO 500 R$
0,00

1 2 AMIANTO 250 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
SETE LAGOAS

1 2 CIMENTO 25.000 R$
0,00

2 2 CIMENTO 17.000 R$
0,00

1 2 AÇO CARBONO 30.000 R$
0,00

1 2 CONCRETO 36.000 R$
0,00

2 2 AMIANTO 1.000 R$
0,00

10 2 POLIETILENO 1.000 R$
0,00

4 2 AMIANTO 500 R$
0,00

3 2 POLIETILENO 500 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
HORTO

2 2 CONCRETO 20.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
DIVINÓPOLIS

1 2 AÇO CARBONO 50.000 R$
0,00

5 2 FIBRA DE VIDRO 5.000 R$
0,00

VALOR TOTAL R$
0,00

LOTE 2 

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
UBERABA

6 2 POLIETILENO 1.000 R$
0,00

2 2 AMIANTO 1.000 R$
0,00

3 2 AMIANTO 500 R$
0,00

1 2  CONCRETO 10.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
UBERLÂNDIA

2 2 AÇO CARBONO 10.000 R$
0,00

1 2 CONCRETO 10.000 R$
0,00

CENTRO DE
INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA
PATOS DE MINAS

5 2 POLIETILENO 500 R$
0,00

1 2 AÇO CARBONO 12.000 R$
0,00

VALOR TOTAL R$
0,00

LOTE 3 
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CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
UNAI

1 2 SUBMERSA DE CONCRETO 20.000 R$
0,00

2 2  AÇO CARBONO 40.000 R$
0,00

VALOR TOTAL R$
0,00

LOTE 4
CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
PIRAPORA

3 2 FIBRA DE VIDRO 5.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
MONTES CLAROS 

1 2 AÇO CARBONO 120.000 R$
0,00

VALOR TOTAL R$
0,00

LOTE 5

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
T. OTONI

3 2 AMIANTO 500 R$
0,00

1 2 AÇO CARBONO 30.000 R$
0,00

VALOR TOTAL R$
0,00

LOTE 6

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO 
GOVERNADOR
VALADARES

1 2 AÇO CARBONO 40.000 R$
0,00

1 2 FIBRA DE VIDRO 10.000 R$
0,00

1 2 POLIETILENO 10.000 R$
0,00

CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
IPATINGA

1 2 FIBRA DE VIDRO 500 R$
0,00

1 2 FIBRA DE VIDRO 10.000 R$
0,00

1 2 AÇO CARBONO 30.000 R$
0,00

VALOR TOTAL R$
0,00

LOTE 7
CENTRO
SOCIOEDUCATIVO
JUIZ DE FORA 

3 2 AÇO CARBONO 25.000 R$
0,00

VALOR TOTAL R$
0,00

DOCUMENTO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
DADOS DO FORNECEDOR
Razão Social:
CNPJ:
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Endereço:
Telefone / Fax:
E-mail:
Responsável pela Proposta:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES GERAIS
LOTE Descrição do item Valor Global do Lote

1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE
LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D’ÁGUA E
RESERVATÓRIOS.  (DESCREVER VALORES NO ANEXO II)

R$

2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE
LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D’ÁGUA E
RESERVATÓRIOS.  (DESCREVER VALORES NO ANEXO II)

R$

3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE
LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D’ÁGUA E
RESERVATÓRIOS.  (DESCREVER VALORES NO ANEXO II)

R$

4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE
LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D’ÁGUA E
RESERVATÓRIOS.  (DESCREVER VALORES NO ANEXO II)

R$

5
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE
LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D’ÁGUA E
RESERVATÓRIOS.  (DESCREVER VALORES NO ANEXO II)

R$

6
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE
LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D’ÁGUA E
RESERVATÓRIOS.  (DESCREVER VALORES NO ANEXO II)

R$

7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE
LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D’ÁGUA E
RESERVATÓRIOS.  (DESCREVER VALORES NO ANEXO II)

R$

Atentar para as condições comerciais do Termo de Referência
Endereço de
entrega: Conforme Termo de Referência

Validade da
proposta:
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e
financeiros, taxas, seguros, frete até o des no e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

  / /  __________________________________
Assinatura do Rep. Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Virlene Silva jardim, Servidor(a) Público(a), em 20/09/2019, às 16:13,
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 Fagner CrisƟano Rocha, Diretor(a), em 20/09/2019, às 16:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
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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 7669220 e o código CRC 90F94110.

Referência: Processo nº 1690.01.0009734/2018-93 SEI nº 7669220
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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Diretoria de Compras

Versão v.20.08.2019.

SEJUSP/DCO

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2019.

ANEXO II– SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

A  ______________________________,  CNPJ  nº.  ________________,  com  sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO ESTADUAL Nº
 47.437, de 2018

A  ______________________________,  CNPJ  nº.  ________________,  com  sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para sua
categorização como _________________________________, estando no rol descrito no item 4.3 deste
edital,  não  havendo  quaisquer  impedimentos  que  a  impeça  de  usufruir  do  tratamento  favorecido
diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº
47.437, de 26 de junho de 2018.

Data e local.
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______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)                                                                

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

A  ______________________________,  CNPJ  nº.  ________________,  com  sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de
habilitação exigidos para par cipar do Pregão Eletrônico nº 209/2019.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Silva Falcão, Superintendente, em 23/09/2019,
às 17:21, 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 7607893 e o código CRC E59E2165.

Referência: Processo nº 1690.01.0009734/2018-93 SEI nº 7607893
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Edi cio Minas  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-903

Versão v.20.08.2019.

Processo nº 1690.01.0009734/2018-93

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
DE CAIXAS D’ÁGUA E RESERVATÓRIOS,
COM  FORNECIMENTO  DE  MÃO  DE
OBRA E MATERIAIS, NA(S) UNIDADE(S)
SOCIOEDUCATIVA(S)  (INSERIR  O
NOME  DA(S)  UNIDADE(S)
SOCIOEDUCATIVA(S)  REFERENTE  AO
LOTE)/MG  CELEBRADO  ENTRE  O
ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  POR
INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  DE
ESTADO  DE  JUSTIÇA  E  SEGURANÇA
PÚBLICA  –  SEJUSP,  E  A  EMPRESA
________________________________
NA FORMA ABAIXO:

O  ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, com sede na Cidade Administra va Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº
4.143,  Edi cio  Minas  –  3º  andar,  Bairro  Serra  Verde,  na  cidade  de  Belo  Horizonte/Estado  de  Minas
Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 05.487.631/0001-09, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Subsecretário de Atendimento Socioeduca vo, BERNARDO PINTO COELHO NAVES,
portador da Carteira de Iden dade RG nº MG 8097486 e inscrito no CPF sob o nº 043.282.962-17, nos
termos da Resolução de nº 03, de 14/02/2019 e a empresa  ________________________, endereço de
correio eletrônico: ___________________; inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ –
sob o número ______________, com sede na ___________________________, neste ato representado
pelo  Sr(a).  ________________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Iden dade  RG  nº
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______________,  expedida  pela  ________,  e  CPF  nº  ____________,  doravante  denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico 209/2019, que será regido
pela  Lei  Federal  10.520/2002,  Lei  Estadual  nº  22.257/2016,  do  decreto  nº  47.088/2016  e
subsidiariamente  pela  nº  8.666/1993,  com  suas  alterações  posteriores,  aplicando-se  ainda,  no  que
couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de contratação de empresa
de serviços de limpeza e higienização de caixas d’água e reservatórios, com fornecimento de mão de
obra e materiais, nas Unidades Socioeduca vas conforme descrito no Documento I, anexo I - Termo
de Referência, referente ao lote nº________, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este  Termo de Contrato vincula-se  ao Edital  do  Pregão  nº 209/2019  e  à  proposta
vencedora, independentemente de transcrição

1.3. Objeto da contratação:

Lote
Código
do item
SIAD

Qtde. Localização
Unidade
de
Aquisição

Descrição do item Pedido de
compra 

1 13048 1,0000
Belo Horizonte e
Região
Metropolitana

UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de
limpeza e higienização de caixas d’água e
reservatórios, com fornecimento de mão
de obra e materiais, nas Unidades
Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000722/2019

2 13048 1,0000
Uberaba,
Uberlândia e
Patos de Minas

UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de
limpeza e higienização de caixas d’água e
reservatórios, com fornecimento de mão
de obra e materiais, nas Unidades
Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000723/2019

3 13048 1,0000 Unai UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de
limpeza e higienização de caixas d’água e
reservatórios, com fornecimento de mão
de obra e materiais, nas Unidades
Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000724/2019

4 13048 1,0000 Pirapora e
Montes Claros UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de
limpeza e higienização de caixas d’água e
reservatórios, com fornecimento de mão
de obra e materiais, nas Unidades
Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000725/2019

5 13048 1,0000 Teófilo Otoni UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de
limpeza e higienização de caixas d’água e
reservatórios, com fornecimento de mão
de obra e materiais, nas Unidades

1451374
000726/2019
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Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

6 13048 1,0000
Governador
Valadares e
Ipa nga

UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de
limpeza e higienização de caixas d’água e
reservatórios, com fornecimento de mão
de obra e materiais, nas Unidades
Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000727/2019

7 13048 1,0000  Juiz de Fora UNIDADE

Contratação de empresa de serviços de
limpeza e higienização de caixas d’água e
reservatórios, com fornecimento de mão
de obra e materiais, nas Unidades
Socioeduca vas conforme descrito no
Documento I.

1451374
000728/2019

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1.  A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de Referência,
Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a par r da publicação de seu extrato
no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até
o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

3.1.2. Seja juntada jus fica va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;  

3.1.3. Seja  comprovado  que  o  valor  do  contrato  permanece  economicamente
vantajoso para a Administração;  

3.1.4. Seja  comprovado   que  o  contratado  mantém  as  condições  iniciais  de
habilitação. 

3.1.5. Haja  manifestação  expressa  da  contratada  informando  o  interesse  na
prorrogação; 

3.1.5.1.  A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.

3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
adi vo.

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

4.1. O valor total da contratação é de R$ _____________________________).

4.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
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previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.3. O  valor  acima  é  meramente  es ma vo,  de  forma  que  os  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA dependerão dos quan ta vos de serviços efe vamente prestados.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A  despesa  decorrente  desta  contratação  correrá  por  conta  da  (s)  dotação(ões)
orçamentária(s), e daquelas que vierem a subs tuí-las:

1451.10.243.204.4581.0001.3.3.90.39.61.0.10.1

5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

7.2. Durante  o  prazo  de  vigência,  os  preços  contratados  poderão  ser  reajustados
monetariamente com  base no  IPCA, observado  o  interregno mínimo de 12  meses,  contados da
apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e
nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade.

7.2.1. O direito a que se refere o item 7.2 deverá ser efe vamente exercido mediante
pedido formal da contratada até 180 dias após o a ngimento do lapso de 12 meses a que se
refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.

7.2.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela contratada.

7.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial descrito no
item 7.2.

7.2.4. Desde que devidamente jus ficado e expressamente previsto no termo adi vo,
o  direito  ao  reajuste  poderá ser  exercido  em momento  posterior,  até  o  encerramento  do
vínculo contratual.

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A  fiscalização  da  execução  do  objeto  será  efetuada  por  Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. O  regime  de  execução  dos  serviços  a  serem  executados  pela  CONTRATADA  e  os
materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

11.1. Nos  procedimentos  licitatórios  realizados  pelo  Estado  de  Minas  Gerais  serão
observadas as determinações que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto
padrão de é ca durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta polí ca, define,
com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prá ca corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de
qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de licitação
ou execução do contrato;

11.2.2. “prá ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um
processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do contratante;

11.2.3. “prá ca conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes
(antes  ou  após  a  apresentação  da  proposta)  com  ou  sem  conhecimento  do  contratante,
des nado a estabelecer os preços das propostas a níveis ar ficiais não compe vos e privar o
contratante dos bene cios da compe ção livre e aberta;

11.2.4. “prá ca coerci va” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente,  pessoas ou  suas  propriedades  a  fim de influenciar  a  par cipação  delas  no
processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prá ca obstru va” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais
para inves gação ou oferecer informações falsas aos inves gadores com o obje vo de
impedir uma inves gação do contratante ou outro órgão de Controle sobre alegações de
corrupção,  fraude,  coerção  ou  conspiração;  significa  ainda  ameaçar,  assediar  ou
in midar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou
conhecimentos que sejam relevantes para a inves gação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o obje vo de impedir o exercício do direito do
contratante ou outro órgão de Controle de inves gar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na
legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em prá cas
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coerci vas durante o procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no
Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada à Controladoria Geral
do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Jus ça
para adoção das medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO

12.1. É vedado a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante.

SEI/GOVMG - 7609029 - PADRÃO - Contrato de Serviço https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

5 of 7 24/09/2019 10:21



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. As  sanções  referentes  à  execução do  contrato  são aquelas previstas no  Termo de
Referência.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.

14.2. Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  mo vados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisão
administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indica vo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da  contratada  com/em  outra  pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na contratação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja  prejuízo  à  execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à
con nuidade do contrato.

14.6. As  partes  entregarão,  no  momento da rescisão,  a  documentação e  o  material  de
propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização
escrita  e  fundamentada da  autoridade competente,  será  assegurado  o  devido  processo  legal,  o
contraditório  e  a  ampla  defesa,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  a  CONTRATANTE  adotar,
mo vadamente, providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º
8.666/93, desde que devidamente mo vado e autorizado pela autoridade competente.

15.1.1. A  CONTRATADA  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.2. As  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes
poderão  exceder  o  limite  de 25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial  atualizado do
contrato.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo  as  disposições
con das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administra vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial  de imprensa de
Minas  Gerais,  correrá  a  expensas  da  CONTRATANTE,  nos  termos  da  Lei  Federal  8.666/93  de
21/06/1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais,  para dirimir
quaisquer dúvidas ou li gios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor.

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2019.

BERNARDO PINTO COELHO NAVES

Subsecretário de Atendimento Socioeduca vo

_____________________________________________

CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Silva Falcão, Superintendente, em 23/09/2019,
às 17:21, 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 7609029 e o código CRC 55BC5281.

Referência: Processo nº 1690.01.0009734/2018-93 SEI nº 7609029
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