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RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF Nº 4.264, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010  

 

Altera a Resolução Conjunta nº 3.458, de 22 de julho de 2003, que 
estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou 
serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do 
Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, 
de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública 
Estadual Direta, suas autarquias e fundações, e dá outras 
providências.  

 

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE FAZENDA E DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MINAS 
GERAIS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art.93, SS1º, III da Constituição 
do Estado de Minas Gerais, RESOLVEM:  

 

Art.1º O art. 4º da Resolução Conjunta nº. 3.458, de 22 de julho de 2003 passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  

"Art. 4º (...)  

§1º Serão utilizados os preços dos produtos e serviços nos quais estejam inclusos o valor 
relativo ao ICMS nas seguintes etapas dos procedimentos licitatórios:  

a) classificação das propostas comerciais;  

b) etapa de lances, quando houver; e  

c) julgamento quanto à aceitabilidade dos preços.  

§2º No pregão, o licitante detentor da melhor oferta de preços, após ser habilitado e declarado 
vencedor do certame, deverá adequar os valores da proposta comercial, discriminando os preços 
com o ICMS e os preços resultantes de sua dedução.  

§3º Para a adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com dedução do 
ICMS.  

§4º Os contribuintes mineiros optantes pelo Regime do Simples Nacional deverão anexar em suas 
propostas comerciais o documento hábil à comprovação da citada opção."  

Art.2º O disposto nesta Resolução somente se aplica aos procedimentos licitatórios que iniciem sua 
fase externa após a sua entrada em vigor.  

Art.3º Esta Resolução Conjunta entra em vigor em 15 (quinze) dias, contados a partir de sua 
publicação.  

Belo Horizonte, aos 21 de outubro de 2010; 222º da Inconfidência Mineira e 189º da Independência 
do Brasil.  

 

PEDRO MENEGUETTI  

Secretário de Estado de Fazenda, em exercício  

 

RENATA MARIA PAES DE VILHENA 

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Edifício Gerais – 2º andar – Tel: 3915-0336 

SSUUGGEESSTTÃÃOO  DDEE  RREEDDAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCLLAAUUSSUULLAASS  PPAARRAA  OO  EEDDIITTAALL  PPAADDRRÃÃOO    
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55  --  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  CCOOMMEERRCCIIAAIISS  

[...] 

5.5 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e 
trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 
contratada. 

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

5.5.2 - Os fornecedores estabelecidos no estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme 
dispõe o art. 6º, e item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº. 43.080, de 13 de dezembro de 
2002, e suas alterações posteriores. 

5.5.2.1 - O fornecedor mineiro deverá informar em suas propostas comerciais as informações 
relativas ao preço do produto (ou serviço) e ao preço resultante da dedução do ICMS. 

5.5.2.2 - A classificação das propostas, etapa de lances e o julgamento dos preços serão 
realizados a partir dos preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS. 

5.5.2.2.1 – O licitante deverá informar os preços nos quais estejam inclusos os 
valores relativos ao ICMS ao inserir a sua proposta comercial no Portal de Compras 
(SE APLICA APENAS PARA O PREGÃO ELETRÔNICO). 

5.5.2.3 - O disposto nos subitens 5.5.2.1 e 5.5.2.2 não se aplica aos contribuintes mineiros 
enquadrados como pequena empresa optantes pelo regime do Simples Nacional e para 
contratação de serviços. 

5.5.2.4 - As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar 
em suas propostas apenas os preços com ICMS. 

5.5.2.5 - As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas 
propostas conforme o disposto nos itens 5.5.2.1 a 5.5.2.2. 

5.5.2.6 - As pequenas empresas mineiras de que trata o item 5.5.2.4, deverão anexar em suas 
propostas comerciais a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção pelo Simples 
Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime através do site: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/. 

5.5.2.7 - O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os 
documentos de habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais 
ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da 
dedução do ICMS, o preço normal de mercado dos produtos ou serviços. 

 

99  --  DDAA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  DDAA  HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  

9.1 - O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso, ou 
quando existir for decidido por ele com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor, quando o 
pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará o procedimento licitatório. 

9.3 - Na adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com a dedução do 
ICMS. 

                                                           
1
 A numeração adotada foi escolhida aleatoriamente, apenas para organização do conteúdo do texto. Assim, a 

sessão de “Propostas Comerciais” e a de “Adjudicação e Homologação” não serão, necessariamente, a 5ª e a 9ª 
sessões do instrumento convocatório.  


