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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

Razão Social: _________________________________________________________________________
CNPJ Nº _______________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________
Cidade: ____________________ Estado: _______ Telefone: _______________ Fax: ________________
Pessoa para contato: _____________________________________________

Recebemos através do acesso à página www.compras.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.

Local: _________________, ____ de _____________ de 2018.

_____________________________________
Assinatura

Senhor(es) Licitante(s),

Visando a comunicação futura entre este CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR DE

MINAS GERAIS (CODONT) e essa ilustre empresa, solicitamos que Vossa Senhoria preencha o recibo

de retirada do presente Edital e remeta à Seção de Licitação e Contratos do Centro Odontológico da

PMMG, por intermédio do e-mail licitacodont@gmail.com, para eventuais comunicações. A não

remessa e confirmação do recibo eximem o CODONT da comunicação de eventuais retificações

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

mailto:licitacodont@gmail.com
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1 - PREÂMBULO

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), representada

neste ato pelo Centro Odontológico da PMMG (CODONT), inscrito sob o CNPJ nº 16.695.025/0001-97,

Inscrição estadual isento, com sede na Avenida do Contorno, nº 3.300, Bairro Santa Efigênia, CEP

30.110-018, na cidade de Belo Horizonte - MG, torna público, para conhecimento dos interessados, que

realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, OFERTADO

POR LOTE, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, para contratação de empresa

especializada na área de arquitetura ou engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva do

telhado do vestiário masculino do Centro Odontológico da Policia Militar de Minas Gerais (CODONT),

conforme descrição, características, prazos e demais condições especificadas neste Edital, no Termo de

Referência e demais anexos.

O pregão será realizado pela Pregoeira nº 120.589-7, 1º Ten PM Elisângela Rodrigues Nascimento, que,

em seu impedimento, será substituída pela Pregoeira nº 122.561-4, 2º Ten PM QOE Fernanda Mendes da

Silva, conforme Ato de Designação de Membros para Atuarem em Pregão Eletrônico nº 09/2018, de

23/10/2018, a ser publicado no Boletim Interno (BI) nº 39, de 29/10/2018, tendo como equipe de apoio os

militares nº 126.792-1, 3º Sgt PM QPE Cleunice Amorim dos Reis, nº 137.042-8, Cb PM Ruanito Silva

Braga e nº 147.619-1, Cb PM QPE Isadora Freire Pereira, e como membro técnico a servidora civil nº

C92.688-9, Cristiane do Vale Moreira, Engenheira Civil, designados pelo Chefe do Centro Odontológico

da Polícia Militar de Minas Gerais no Ato de Designação supracitado.

2 - DA LEGISLAÇÃO

Este Pregão Eletrônico será regido pelas Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02, nº 12.440/11 e

12.846/13, Lei Complementares nº 123/06 e nº 147/14, Leis Estaduais nº 14.167/02, nº 13.994/01 e nº

20.826/13, pelos Decretos Estaduais nº 43.080/02, nº 43.349/03, nº 44.786/08, nº 45.018/09, nº

45.035/09, nº 45.902/12, nº 46.782/15 e nº 47.437/18, e suas alterações, pelas Resoluções Conjuntas

SEPLAG/SEF nº 3.458/03 e nº 9.576/16, Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/AGE nº 6.214/07,

Resolução Conjunta SEPLAG-CGE nº 9.447/15, Resolução da SEPLAG nº 58/07, além das demais

normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital e seus anexos.

http://www.compras.mg.gov.br
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3 - DO OBJETO

3.1 – O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de

arquitetura ou engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva do telhado do vestiário

masculino do Centro Odontológico da Policia Militar de Minas Gerais (CODONT), conforme descrição,

características, prazos e demais condições especificadas neste Edital, no Termo de Referência e demais

anexos.

3.2 - O serviço será prestado no seguinte endereço:

3.2.1 - Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais (CODONT), situado na Avenida do

Contorno, nº 3.300, Bairro Santa Efigênia, CEP 30.110-018, na cidade de Belo Horizonte - MG.

3.3 – Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras e as

especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer este

último.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Todas as pessoas jurídicas interessadas em contratar com a Administração Pública Estadual deverão

observar o contido no Decreto Estadual nº 45.902/12, efetuando o seu cadastramento nos níveis I e II do

CAGEF da SEPLAG, antes do início da sessão pública deste processo licitatório, nos termos dos seus

artigos 3º e 6º a 10.

4.1.1 - A participação na presente licitação é limitada aos licitantes enquadrados como Microempresas

(ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta

licitação, conforme o disposto no artigo 6º do Decreto Estadual nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, e

no artigo 3º da Resolução SEPLAG nº 58/2007, de 30 de novembro de 2007.

4.2 - O sistema possui campo próprio para que a pequena empresa declare que apresenta restrições na

documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, declarando que atende às

demais exigências de habilitação e que se compromete a adotar todas as medidas necessárias, em razão do

prazo concedido para este fim, para promover sua regularização fiscal e trabalhista, caso venha a formular

o lance vencedor.

4.3 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

4.3.1 – Se encontrarem em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas

estrangeiras que não funcionem no país.

4.3.2 - Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
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4.3.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual

ou Municipal.

4.3.4 - Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de

cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180

(cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital.

4.3.5 - Estejam constituídas sob a forma de consórcio.

4.3.6 - Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

4.3.7 - Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos poderes

legislativos da União, Estados ou Municípios o que nelas exerçam funções remuneradas, conforme artigo

54, II, alínea a, c/c artigo 29, IX, ambos da Constituição da República.

4.3.8 - Estiverem inclusas em uma das situações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

4.3.9 - Que não tenham cumprido o contido no subitem 4.1 deste Edital - cadastramento níveis I e II junto

à SEPLAG.

4.4 - É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

4.5 - Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital.

4.6 - O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,

independente do resultado do procedimento licitatório.

4.7 - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste

instrumento convocatório.

5 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório poderão ser apresentados por

qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao pregoeiro até 02 (dois) dias úteis antes da

data marcada para abertura da licitação.

5.2 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao pregoeiro, por escrito, por meio do

seguinte e-mail: licitacodont@gmail.com.

5.2.1 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ,

Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica, e CPF para pessoa

física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

5.2.2 - Os esclarecimentos serão prestados pelo pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail àqueles que

enviaram solicitações de retirada do Edital.

5.3 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa até o 5º (quinto)

mailto:licitacodont@gmail.com
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dia útil após sua publicação e por licitante até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura da licitação,

cabendo ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte) horas a partir da data de

protocolo.

5.3.1 - No caso de impugnação do Edital, esta peça deverá ser protocolada na Seção de Licitação e

Contratos (SLC) do CODONT, situado na Avenida do Contorno, nº 3.300, Bairro Santa Efigênia, CEP

30.110-018, na cidade de Belo Horizonte - MG, dentro dos horários de funcionamento da Seção: segunda

à sexta-feira de 08:30 às 17:00 horas, exceto às quartas-feiras em que o horário de funcionamento será de

08:30 às 13:00 horas, em envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e

identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº do processo), assim como, de

modo alternativo, protocolizado pelo e-mail licitacodont@gmail.com, observado o prazo previsto no

subitem 5.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntando as provas que se

fizerem necessárias.

5.3.2 - Recebida a impugnação contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

5.4 - Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados

pelo pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço www.compras.mg.gov.br.

5.4.1 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações aderem a este Edital tal como se

dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

5.5 - 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, inquestionavelmente,

a alteração não afetar a formulação das propostas.

5.6 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a

alteração não afetar a formulação das propostas, conforme disposto no artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

5.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do

vencimento e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de

expediente na Administração.

5.8 - A não-impugnação deste Edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de

discutir, na esfera administrativa, as regras deste certame.

5.9 - Caberá ao pregoeiro decidir motivadamente sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas

da interposição.

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

comercial, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

mailto:licitacodont@gmail.commg.gov.br
http://www.compras.mg.gov.br
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6 - DO PREGOEIRO

6.1 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas

na documentação e na proposta que possam ser comprovadas neste processo licitatório pelo(s) licitante(s),

desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

6.2 - É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do certame licitatório, promover

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição das condições do

licitante em executar o(s) serviço(s), bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de

pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

7 - DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-

CODONT

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser

realizada com fiel observância das normas citadas no item 2 - Da Legislação, e principalmente nos

procedimentos estabelecidos no Decreto Estadual nº 44.786/08 e nas cláusulas deste Edital, podendo

qualquer interessado acompanhar o desenvolvimento do processo, desde que não interfira de modo a

perturbar ou a impedir a realização dos trabalhos, conforme as informações abaixo indicadas:

DATA: 08/11/2018 - às 09:00 horas

SITE: www.compras.mg.gov.br

7.1.1 - As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas através do site www.compras.mg.gov.br no

período compreendido entre às 17:00 horas do dia 25 de outubro de 2018 às 08:30 horas do dia 08 de

novembro de 2018.

7.1.2 - A abertura da sessão pública - Propostas Comerciais - e da sessão de lances terá início às 09:00

horas do dia 08 de novembro de 2018.

7.2 - Se na data prevista para a realização da sessão pública deste certame for decretado ponto facultativo

para os funcionários públicos estaduais, feriado estadual/nacional ou qualquer imprevisto, fica marcado o

primeiro dia útil subsequente para a abertura, respeitando o horário e o local.

7.3 - 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 relativa ao certame.

7.4 - A sessão de pregão será realizada no site eletrônico de compras do Governo do Estado de Minas

Gerais: www.compras.mg.gov.br.

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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8 - DO CREDENCIAMENTO

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico todas as empresas interessadas deverão credenciar-se pelo menos

no Nível I, nos termos do Decreto Estadual nº 45.902/12, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na

opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da

sessão do pregão.

8.1.1 – O Nível I – credenciamento de representante – legitima a representação do fornecedor na

participação em compras eletrônicas e nas demais operações de sua responsabilidade em qualquer módulo

do SIAD-MG.

8.2 - 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.

8.3 - 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 dos sistemas eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada

indevidamente por terceiros.

8.4 - 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 em responsabilidade pelos atos praticados e a

presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação das sanções

previstas no item 19 do presente Edital.

8.5 - Informações complementares a respeito do credenciamento serão obtidas no site

www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone 155

(para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3069-6601 (para outras localidades e

celular), ou pelo e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br.

8.6 - O CODONT não possui autonomia para intervir no cadastramento do(s) fornecedor(es) para

obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade da

SEPLAG, provedora do sistema eletrônico. Em caso de dúvida deverá ser consultada a Central de

Atendimento aos Fornecedores, conforme item anterior.

8.7 - O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal

nº 123/06, disciplinados pelo Decreto Estadual nº 47.437/18, Resolução Conjunta

SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576/16 e pela Resolução SEPLAG nº 58/07, deverá comprovar a condição

mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
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de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no momento do seu credenciamento no Cadastro Geral

de Fornecedores – CAGEF, conforme item 8.1, com a apresentação de:

8.7.1 – Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento arquivada

ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da

Empresa de Pequeno Porte.

8.7.2 – Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a

Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da

Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte.

8.7.3 – Na hipótese do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o documento

mencionado no item 8.7.2, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06, deverá ser apresentada,

perante o CAGEF, declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei, mediante

a comprovação dessa circunstância.

8.8 – Conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576/16, a base de dados do Cadastro

Geral de Fornecedores – CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços –

SIAD-MG, ficará integrada à base de dados do Sistema Integrado de Administração da Receita – SIARE-

MG e do Sistema de Registro Mercantil do Estado de Minas Gerais – SRM-MG, visando ao

aproveitamento de dados cadastrais comuns.

8.8.1 – Os dados do porte dos fornecedores, obtidos por meio desta integração, serão utilizados para a

comprovação da condição de pequena empresa para fins de aplicação do tratamento diferenciado e

simplificado dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas do

Estado de Minas Gerais disciplinado no Decreto Estadual nº 47.437/18.

8.9 – O responsável pela adjudicação e homologação da licitação deverá verificar, para a realização destes

atos, o porte atualizado da empresa no CAGEF.

9 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1 - As propostas comerciais deverão ser encaminhadas eletronicamente pelo site

www.compras.mg.gov.br, na opção “FORNECEDOR”, até às 08:30 horas do dia 08/11/2018, após o

preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Portal de Compras –

MG de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da

proposta comercial previstas neste Edital e seus anexos.
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9.1.1 - Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na documentação

relativa à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista deverá declarar, no campo próprio do Portal de

Compras - MG, que atende às demais exigências da habilitação, comprometendo-se a adotar as medidas

necessárias para promover sua regularização, em razão do prazo concedido a este fim, na hipótese de ter

formulado o lance vencedor.

9.2 - Todas as condições estabelecidas neste Edital serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do

envio de sua proposta comercial, ficando também responsável por todas as transações que forem

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e

lances.

9.2.1 - O envio da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

9.2.2 - O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,

independente do resultado do procedimento licitatório.

9.3 - Até o horário previsto para o início da sessão pública deste certame os licitantes poderão retirar ou

substituir a proposta anteriormente enviada.

9.4 - As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote, sendo vedada imposição de

condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço.

9.4.1 - O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo aceitas

aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

9.5 – Todas as informações fornecidas deverão ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto

desta licitação, não impondo condições nem contendo alternativas de preços ou qualquer outra opção que

induzam o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.6 - 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.

9.7 - Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos

com duas casas decimais após a vírgula e também por extenso.

9.7.1 - Em caso de divergência entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão os valores por

extenso.

9.8 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão

pública estabelecida no item 7 deste edital.
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9.9 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos do ICMS, conforme

dispõe o Decreto nº 43.080/02, deverão informar na proposta os valores com e sem ICMS.

9.9.1 - Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas pelo sistema eletrônico as

informações relativas ao preço do objeto e ao preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução

Conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458/2003.

9.9.2 - A classificação das propostas, a etapa de lances e o julgamento serão realizados a partir dos preços

dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

9.9.3 - As ME ou EPP mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar proposta comercial já

deduzido o ICMS.

9.9.4 - As ME ou EPP mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme o

disposto nos itens 9.9.1 e 9.9.2.

9.9.5 - As ME ou EPP mineiras de que trata o item 9.9.3 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/.

9.9.6 - O licitante 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 com o

ICMS, se for o caso.

9.10 – O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a

proposta comercial ajustada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão.

9.11 - Os licitantes deverão, antes de formular suas propostas, inteirar-se convenientemente das condições

deste Edital, bem como fazer uma análise das especificações e preços de mercado, para que não haja

divergências entre serviços ofertados, preços errôneos, porcentagens e especificações equivocadas, sob

pena de desclassificação.

9.12 – Será desclassificada a proposta comercial que não atender às exigências deste Edital.

9.13 – A proposta do licitante deverá contemplar a execução dos serviços em conformidade com a

legislação vigente, observando a melhor relação custo/benefício.

9.14 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.14.1 - O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a

proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão, com as seguintes
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características:

9.14.1.1 - De forma processada em computador, em uma via, apresentada em papel timbrado, sem

emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, assinada e carimbada na última

folha e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa licitante e deverá constar:

9.14.1.2 - Razão Social, número do CNPJ, inscrição estadual, endereço, endereço eletrônico e telefone da

empresa proponente.

9.14.1.3 – Descrição do serviço a ser prestado, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital.

9.14.1.4 - Números de referência deste pregão e do Processo.

9.14.2 – A proposta do licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que os serviços deverão

ser executados dentro da melhor técnica e de aprimorado acabamento, e ainda, entregues em perfeitas

condições de funcionamento.

9.14.3 – A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta comercial pelo e-mail

licitacodont@gmail.com até o prazo de 30 (trinta) minutos após a solicitação do pregoeiro no chat para

conferência dos requisitos solicitados neste instrumento convocatório, sob pena de desclassificação.

9.14.3.1 - A empresa vencedora encaminhará ao pregoeiro, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar do

encerramento da sessão, proposta ajustada, conforme modelo do Anexo II deste Edital, com o valor dos

serviços para efeito da Nota de Empenho.

9.14.3.2 - O(s) preço(s) consignado(s) na proposta será(ão) inalterado(s) durante toda a vigência dela.

9.14.3.3 - Todas as condições estabelecidas para o lote, conforme o Anexo I, serão tacitamente aceitas

pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.

9.14.3.4 - Será desclassificada a proposta comercial que não atender às exigências deste Edital.

10 - DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E DO JULGAMENTO

10.1 - No dia e horário indicados no item 7.1 deste Edital o pregoeiro iniciará a sessão pública do Pregão

Eletrônico com a abertura das propostas comerciais.

10.1.1 - Abertas as propostas comerciais, serão elas analisadas quanto ao atendimento de todas as

especificações e condições estabelecidas nestes Edital e seus anexos. A análise e a adequação das

propostas comerciais serão condições para participação da etapa competitiva, sendo desclassificadas as

propostas que estiverem em desacordo com este Edital ou acima do preço de referência.

10.1.2 - A análise da proposta de que trata o subitem anterior é uma análise prévia e não poderá implicar

quebra do sigilo do fornecedor, bem como não exime a Administração da verificação de sua

mailto:licitacodont@gmail.com


DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO ODONTOLÓGICO

Examinado e aprovado: Pregão Eletrônico nº 08/2018 - Processo de Compra nº 83/2018

Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

Pamela Michelle de Medeiros
Assessora Jurídica – OAB/MG 58.583

13

conformidade com todas as especificações contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de

aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para o lote.

10.2 - DOS LANCES

10.2.1 - Após a análise das propostas, o pregoeiro fará a divulgação pelo sistema eletrônico e convidará

os proponentes a apresentarem lances, observados o horário estabelecido e as regras de aceitação dos

mesmos.

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

trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado pelos

proponentes, vedada a identificação do titular do lance.

10.2.3 - Os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo

imediatamente informado do seu recebimento, do respectivo horário de registro e do valor nele

consignado.

10.2.3.1 - Ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado após a fase de lances, o chat não

poderá ser utilizado 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.

10.2.4 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tiver sido registrado no

sistema.

10.2.4.1 - 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.

10.2.4.2 - É admissível ao licitante oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no

sistema.

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

para efeito da classificação final.

10.2.5.1 - No ato de abertura das propostas comerciais, caso todas elas sejam superiores ao valor de

referência, a sessão do pregão será suspensa por 90 (minutos) para que os licitantes, caso queiram,

possam reformular suas propostas. Reaberta a sessão e havendo propostas com valor igual ou inferior ao

preço de referência a sessão prosseguirá em seus ulteriores termos e, caso não haja reformulação das

propostas anteriores, o pregão será considerado fracassado.
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10.2.5.2 - O valor de referência corresponde ao preço especificado no item 4 do Termo de Referência -

Anexo I e nas Planilhas Orçamentarias - Anexo II, restando fixado em 19.942,99 (dezenove mil,

novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), incluindo todos os materiais e serviços

descritos no Termo de Referência - Anexo I e demais anexos.

10.2.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, em que seus proponentes não tiverem ofertado

lance, será realizado, obrigatoriamente, sorteio aleatório pelo próprio sistema.

10.2.6.1 - Alternativamente ao disposto no subitem anterior, caso o sistema eletrônico não disponha de

funcionalidade para sorteio, os proponentes cujas propostas foram objeto de empate serão convocados por

meio do canal eletrônico da licitação para que seja realizado o sorteio presencial, em local a ser definido

pelo pregoeiro.

10.2.7 - No caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos proponentes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando

possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

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

pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes de nova data,

se for o caso, e de horário para sua continuidade, no endereço eletrônico utilizado para realização da

sessão.

10.2.8 - A critério da Administração, o encerramento da sessão pública será efetuado pelo pregoeiro,

mediante aviso de fechamento iminente, após o que transcorrerá período de tempo de 5 (cinco) até 30

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente

encerrado o recebimento de lances.

10.2.8.1 - Após o encerramento da sessão de lances a oferta de lances estará vedada, não podendo ser

utilizado 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.

10.2.8.2 - 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 emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

10.2.9 - O proponente não poderá desistir de lance ofertado, salvo comprovação de justificativa plausível

a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances.

10.3 - DO JULGAMENTO
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10.3.1 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, atendidas as especificações do Termo de

Referência e demais anexos.

10.3.2 - Encerrada a fase de lances e ordenadas as ofertas, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema

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

possa ser obtido preço mais favorável, bem como decidir sobre sua aceitação.

10.3.3 - Caso não se realizem lances eletrônicos será verificada a conformidade entre a proposta de menor

preço e o valor estimado da contratação.

10.3.4 - A oferta única poderá ser aceita, desde que atenda a todas as exigências deste Edital e seus

anexos.

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

exigências fixadas neste Edital ou que apresentar preços manifestamente inexequíveis.

10.3.5.1 - Caso entenda que o preço é inexequível, o pregoeiro deverá, antes de desclassificar a oferta,

estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

10.3.5.2 – Para a demonstração da exequibilidade do preço ofertado, conforme estabelece o inciso XVII

do artigo 12 do Decreto Estadual nº 44.786/2008, serão admitidos:

a) planilha de custos elaborada pelo licitante, sujeita a exame pela Administração;

b) documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes.

10.3.5.3 – Verificada a inexequibilidade do preço, e com a finalidade de tornar mais eficiente o certame, o

pregoeiro poderá convocar os licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de

classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.

10.3.5.4 – Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de

habilitação, 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.

10.3.5.4.1 - O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo pregoeiro e que não demonstre

posteriormente a sua exequibilidade sujeitar-se-á às sanções administrativas pela não-manutenção da

proposta, conforme previsto no artigo 12 da Lei Estadual nº 14.167/02, sem prejuízo de outras sanções,

inclusive aquela tipificada no artigo 93 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.3.6 - O pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor oferta imediatamente após o encerramento

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão do pregoeiro sobre

a aceitação do lance de menor preço ofertado por lote.
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10.3.7 - Aceita a oferta de menor preço por lote, o sistema identificará o licitante detentor da melhor

oferta que deverá comprovar de imediato sua habilitação mediante encaminhamento de cópia da

documentação discriminada nos itens de Habilitação e da Proposta Comercial atualizada com os valores

obtidos no Pregão, através do e-mail informado pelo pregoeiro.

10.3.8 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço.

10.3.9 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará o licitante

vencedor que deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia autenticada, e a

proposta comercial no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para o seguinte endereço: Centro

Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais – Seção de Licitação e Contratos - Avenida do Contorno,

nº 3.300 – Bairro Santa Efigênia – CEP 30.110-018 – Belo Horizonte – Minas Gerais.

10.3.10 - Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao

licitante vencedor.

10.3.11 - Caso o licitante declarado vencedor seja empresa mineira, serão utilizados os valores com

dedução do ICMS para a adjudicação e homologação do certame, exceto quando optante pelo Simples

Nacional.

10.3.12 - Após declarar o vencedor, o pregoeiro consultará por meio eletrônico, quando for o caso, a

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

Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

10.3.13 - No caso de o licitante estar inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e

Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP será ele inabilitado, sendo observadas as

mesmas providências previstas no item 10.3.14.4 em relação aos demais licitantes, na ordem de

classificação.

10.3.14 - Conforme a Lei Federal nº 8.666/93 e o Decreto Estadual nº 45.902/12, os documentos que não

constarem no CRC/SEPLAG (Cadastro Geral de Fornecedores) exigidos no Edital deverão ser

providenciados pelo licitante detentor da melhor proposta que deverá complementar sua documentação da

seguinte forma:

10.3.14.1 - O licitante vencedor do certame deverá enviar o Certificado de Registro Cadastral – CRC para

a autenticidade, que deverá ser confirmada por meio de consulta ao Portal de Compras - MG pelo

responsável da contratação, verificando a validade do certificado.

10.3.14.2 - Deverão ser enviados os itens 12.3.1 - Documento de identificação com foto do(s)

responsável(is) pela(s) assinatura(s) da(s) proposta(s) comercial(is); 12.3.1.1 - Procuração conferindo
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poderes ao(s) responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública e o item

12.3.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas últimas alterações contratuais.

10.3.14.3 - O licitante deverá enviar toda documentação do item 12.7 - Qualificação Técnica - deste

instrumento convocatório.

10.3.14.4 - Toda a documentação solicitada deverá ser enviada imediatamente por meio do e-mail

licitacodont@gmail.com no prazo de 30 (trinta) minutos após a solicitação do pregoeiro via chat, com

posterior encaminhamento da documentação original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois)

dias úteis, para o seguinte endereço: Avenida do Contorno, nº 3.300, Bairro Santa Efigênia, CEP 30.110-

018, na cidade de Belo Horizonte – MG – Seção de Licitação e Compras (SLC), sob pena de decadência,

com a consequente inabilitação.

10.3.15 - No caso de empresa enviar a documentação original via Correios, a mesma deverá observar o

prazo de postagem da documentação, atendendo ao disposto no item 10.3.9, bem como no item 9.14.3 da

Proposta Comercial.

10.3.16 - Os documentos integrantes do Certificado de Registro Cadastral - CRC que tenham prazo

próprio de vigência, quando vencidos no período de validade do Certificado, deverão ser apresentados em

versão atualizada no momento do respectivo certame licitatório, conforme o Decreto Estadual nº

45.902/12 e Resolução SEPLAG nº 05/08.

10.3.17 - A autenticidade do Certificado de Registro Cadastral, bem como os prazos de validade da

documentação, deverá ser confirmada pela unidade de compra durante a habilitação do fornecedor no site

www.compras.mg.gov.br.

10.3.18 - No caso do licitante detentor da melhor proposta vencedora não possuir o Certificado de

Registro Cadastral – CRC/SEPLAG, o mesmo deverá encaminhar toda a documentação exigida neste

instrumento convocatório conforme item 12 – Da Habilitação.

10.3.19 - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do

procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site

www.compras.mg.gov.br.

11 - DA VISTORIA TÉCNICA

11.1 - As empresas interessadas poderão realizar vistoria técnica no local onde serão prestados os serviços

objeto deste Edital até o último dia útil anterior à data de abertura das propostas comerciais, de segunda a

sexta-feira de 08:30 às 16:30 horas, exceto às quartas-feiras em que o horário de funcionamento será de

mailto:licitacodont@gmail.com
http://www.compras.mg.gov.br/
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08:30 às 12:30 horas, mediante agendamento prévio pelos telefones (31) 3307-0485 e (31) 3307-0470 ou

pelo e-mail licitacodont@gmail.com.

11.1.1 - O objetivo da vistoria técnica é permitir que os licitantes conheçam as condições e dificuldades

existentes no local da prestação dos serviços.

11.2 - A vistoria técnica será acompanhada por qualquer dos membros da equipe de apoio, que aporá

visto na declaração comprobatória da vistoria efetuada, a ser impressa pelos licitantes e em conformidade

com o Anexo VII deste Edital.

11.2.1 - O termo da vistoria técnica deverá ser apresentado em duas vias, sendo que uma delas será

arquivada pelo membro da equipe de apoio e a outra permanecerá com o licitante para apresentação no

momento da habilitação, conforme item 12 e seguintes destes Edital.

11.2.2 - A vistoria técnica deverá ser realizada por representante legal devidamente autorizado pelo

licitante.

11.3 - A vistoria técnica poderá ser suprida mediante a apresentação de declaração do licitante de que

conhece as condições locais para execução do objeto da licitação, na forma do Anexo VIII deste Edital,

com pleno conhecimento das características e especificidades inerentes à natureza dos serviços,

assumindo total responsabilidade por este fato, e que não se utilizará deste para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Centro Odontológico.

11.3.1 – O licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato relativo às

condições do local de execução dos serviços que integram o objeto deste procedimento licitatório,

podendo incorrer em sanções administrativas previstas no Edital, em consonância com a Lei Federal nº

8.666/93.

11.4 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão

consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua execução.

12 - DA HABILITAÇÃO

12.1 – Para fins de contratação será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação

consignadas neste Edital.

12.2 - Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem os documentos abaixo relacionados,

em original, cópia autenticada ou em cópia com apresentação do original para autenticação pelo pregoeiro.

12.2.1 - Os documentos emitidos pela internet somente serão aceitos se estiver impresso o site que o

disponibilizou e houver a possibilidade de confirmação de sua veracidade, devidamente observados os

prazos de validade, conforme dispõe o subitem 12.2.2 deste Edital.
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12.2.2 - Todos os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor na data da abertura da

sessão do pregão. Caso o documento não especifique o prazo de validade considerar-se-á válido pelo

prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua expedição/emissão, sem prejuízo da observância de

prazo menor previsto em legislação específica.

12.2.3 - Toda documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, deverá pertencer à

empresa (matriz ou filial) que efetivamente fornecerá o objeto da licitação, ou seja, o número de inscrição

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com a

seguinte exceção: quando o licitante apresentar-se como filial poderá ser apresentado com o CNPJ da

empresa matriz a CND relativa ao INSS e FGTS, desde que o interessado comprove que o recolhimento

do INSS e do FGTS é realizado de forma centralizada.

12.2.4 - Será realizada consulta e impresso os dados do fornecedor detentor da melhor proposta no

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual –

CAFIMP, bem como a consulta ao CAGEF, o qual fará parte do processo.

12.2.5 - Os dados do fornecedor mencionado no subitem anterior poderão ser substituídos pela cópia do

Certificado de Registro Cadastral – CRC.

12.3 - REGULARIDADE JURÍDICA

12.3.1 - Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais,

das declarações constantes nos Anexos VI a VIII deste Edital e do contrato.

12.3.1.1 - Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(eis) pela empresa

para praticar atos junto à Administração Pública.

12.3.2 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual.

12.3.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou documentos

equivalentes, e ata de eleição da diretoria, devidamente registrados, em se tratando de sociedades

empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação

de seus administradores.

12.3.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em se tratando de

sociedades não empresária, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

12.3.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a

atividade assim o exigir.
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12.3.6 - Documentação que comprove o enquadramento do fornecedor como pequena empresa, nos

termos do Decreto Estadual nº 47.437/18, se for o caso.

12.4 - REGULARIDADE FISCAL BÁSICA

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

12.4.2 - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do respectivo Estado onde está instalada a

pessoa jurídica.

12.4.3 - Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a Fazenda Federal;

12.4.3.1 - A prova de regularidade fiscal e a prova de regularidade relativa à seguridade social perante a

Fazenda Nacional serão efetuadas mediante apresentação de certidão 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 Ativa da União – DAU por elas administrados, bem como

das contribuições previdenciárias e de terceiros.

12.4.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

12.5 - REGULARIDADE FISCAL COMPLEMENTAR E TRABALHISTA

12.5.1 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado, relativo à sede onde está situada a

pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

12.5.1.1 - Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais,

conforme subitem anterior, deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em

Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT.

12.5.2 - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais.

12.5.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada

a pessoa jurídica.

12.5.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - 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.

12.5.5 - A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

12.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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12.6.1 – Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de

execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06

(seis) meses.

12.7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.7.1 - Apresentar todos os documentos indicados abaixo:

12.7.1.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme estabelecido nos Anexos I a V,

através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto

da presente licitação, com indicação do serviço, qualidade do atendimento, cumprimento de prazos e

demais condições da prestação do serviço. Os atestados deverão conter:

12.7.1.1.1 - Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço e

telefone).

12.7.1.1.2 - Local e data de emissão.

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

12.7.2 - A Administração Pública reserva-se o direito de consultar a(s) empresa(s) emitente(s) do(s)

atestados(s).

12.8 - DECLARAÇÕES

12.8.1 – Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder

Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual, conforme modelo do

item 12.8.3.

12.8.2 – Declaração quanto ao cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição

Federal, consoante o artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, qual seja:

12.8.2.1 – Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos

realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores

menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, conforme modelo do item 12.8.3.

12.8.3 – As declarações obedecerão aos seguintes modelos:
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

A empresa ........................................., CNPJ nº ................................., com sede
à ............................................., declara que até a presente data todas as informações constantes da
base de dados do Cadastro Geral de Fornecedores do Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais são verdadeiras e exprimem a atual situação do fornecedor, comprovada pelos
documentos apresentados ao setor de cadastramento de fornecedores.

Data e local
______________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO DE MENORES

A empresa ........................................., 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 Diretor ou Representante Legal

12.9 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

12.9.1 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pela Unidade

Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como

substituto 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 com a validade expirada, tal não poderá

ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

12.9.1.1 - A autenticidade do Certificado de Registro Cadastral - CRC de que trata o item anterior, bem

como os prazos de validade da documentação, deverão ser confirmados pela unidade de compra durante a

habilitação, através de meios eletrônicos pelo site www.compras.mg.gov.br.

12.9.1.2 - Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo

http://www.compras.mg.gov.br/
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desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

12.9.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer

processo de cópia autenticada por cartório competente, ou em cópia simples acompanhada do respectivo

original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio no momento da

análise dos documentos de habilitação.

12.9.2.1 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sites oficiais de

órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

12.9.2.2 - A Administração não se responsabiliza 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.

12.9.2.3 – Em caso de dúvida quanto à autenticidade do documento o pregoeiro abrirá prazo de 02 (dois)

dias para apresentação do documento original.

12.9.2.4 - O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do

licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis.

12.10 - DO TERMO DE VISTORIA TÉCNICA

12.10.1 - O licitante, caso realize a vistoria técnica, deverá apresentar o original ou cópia autenticada do

termo de vistoria técnica em que conste a assinatura do membro da equipe de apoio que acompanhou a

visita, conforme modelo do Anexo VII.

12.10.2 - O original ou a cópia autenticada do termo de vistoria técnica será confrontado com a via

recolhida e arquivada pelo membro da equipe de apoio. Em caso de divergência de informações entre o

termo apresentado pelo licitante e o arquivado pelo membro da equipe de apoio prevalecerá este último.

12.10.3 - Caso o licitante não realize a vistoria técnica, na forma prevista no item 11.3, deverá apresentar

o original ou cópia autenticada da declaração de que conhece as condições locais para execução do objeto

da licitação, conforme modelo do Anexo VIII, assumindo total responsabilidade por este fato e os ônus

dele decorrentes.

13 - DOS RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor ou fracassado o lote/item, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e

motivadamente, a intenção de recorrer, no prazo de 10 (dez) minutos, exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, em campo próprio, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da

sessão do pregão, para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo
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intimados para apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, a partir do término do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo estabelecidos no

subitem 13.1 deste Edital, importará na decadência do direito de interposição de recurso e a adjudicação

do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor, na própria sessão.

13.3 - 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 exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em formulários

próprios, nos termos do artigo 13, XLI, do Decreto Estadual nº 44.786/08.

13.3.1 - A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, relativos às peças

indicadas no item 13.1, se houver, nos prazos legais, será efetuada mediante protocolo na Seção de

Licitação e Contratos – SLC do CODONT, situado na Avenida do Contorno, nº 3.300, Bairro Santa

Efigênia, CEP 30.110-018, na cidade de Belo Horizonte - MG, em dias úteis, de segunda à sexta-feira de

08:30 horas às 17:00 horas, exceto às quartas-feiras, em que o horário de funcionamento será de 08:30

horas às 13:00 horas.

13.3.2 - Para fins de juízo de admissibilidade do recurso o pregoeiro poderá não conhecer do recurso caso

verifique ausentes quaisquer pressupostos processuais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade,

interesse e motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.

13.3.2.1 - Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao pregoeiro, que poderá:

13.3.2.1.1 - Motivadamente, reconsiderar a decisão;

13.3.2.1.2 - Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade competente,

conforme artigo 8º do Decreto nº 44.786/2008.

13.4 - O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, exceto quando manifestamente

protelatório ou quando o pregoeiro puder decidir de plano.

13.5 - A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável

pela licitação.

13.6 - Decididos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis pela autoridade competente e constatada a

regularidade dos atos procedimentais, a própria autoridade adjudicará o objeto da licitação ao vencedor e

homologará o processo para determinar a contratação.

13.7 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.



DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO ODONTOLÓGICO

Examinado e aprovado: Pregão Eletrônico nº 08/2018 - Processo de Compra nº 83/2018

Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

Pamela Michelle de Medeiros
Assessora Jurídica – OAB/MG 58.583

25

13.8 - É responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do presente Pregão, assumindo o ônus decorrente da perda de negócios se não atender a quaisquer

mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ou de sua desconexão.

13.9 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Licitação e

Contratos do CODONT, no endereço mencionado no subitem 13.3.1.

13.10 - O resultado do recurso será divulgado mediante fundamentação disponibilizada no endereço

eletrônico www.compras.mg.gov.br, site de tramitação deste certame, e publicado no Diário Oficial do

Estado de Minas Gerais.

13.11 - Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos no item 13.1 do

presente Edital, além de que a falta de manifestação imediata e motivada do fornecedor importará

decadência do direito de recurso.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1 - O pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor quando inexistir recurso ou

quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

14.2 - 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.

14.3 - Na adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com a dedução do ICMS em

relação aos licitantes vencedores mineiros.

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será

convocado para firmar o termo de contrato junto ao CODONT, consoante minuta do Anexo IX e artigo

62 da Lei nº 8.666/93.

15.1.1 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o

termo de contrato ou instrumento equivalente dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do

recebimento da comunicação, através de correio eletrônico ou ligação telefônica, em conformidade com

os preceitos de Direito Público, com a legislação vigente, com a proposta apresentada e com a minuta do

Anexo IX deste Edital.

15.2 - O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nas

mesmas condições contratuais, obedecidos os limites estabelecidos no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº

http://www.compras.mg.gov.br/
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8.666/93.

15.3 - O período de vigência definido no contrato terá início a partir da data de sua assinatura, podendo

ser prorrogado conforme prevê o artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da garantia e

assistência técnica.

15.4 - É vedado ao licitante vencedor subcontratar o objeto desta licitação no todo ou em parte.

15.5 - A inexecução total ou parcial da contratação enseja sua rescisão, com as consequências contratuais,

inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

Federal nº 8.666/93 cumuladas com as penalidades descritas no Decreto Estadual nº 45.902/12.

15.6 – O adjudicatário é responsável pela qualidade dos serviços ofertados, por entregar e dar garantia dos

serviços licitados no local determinado, de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a

partir da data do aceite do contrato.

15.7 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas na habilitação do

certame para assinar o termo de contrato, bem como durante toda a vigência da contratação.

15.7.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de contrato ou

instrumento equivalente, ou se recuse a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes,

observada a ordem de classificação.

15.8 – Na ocorrência de o adjudicatário deixar de retirar o instrumento no prazo fixado neste ato

convocatório, o fato em si constituirá descumprimento total da obrigação assumida, podendo o respectivo

objeto da licitação ser adjudicado ao licitante remanescente, na ordem de classificação, a exclusivo

critério da Administração, sujeitando-se o licitante faltoso às penalidades e sanções previstas neste ato

convocatório e na legislação pertinente.

15.9 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá manter sua

última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade de cobrir o preço da

proposta mais vantajosa, conforme disposto no artigo 18, § 2º, do Decreto Estadual nº 44.786/08.

15.10 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinar o termo de contrato ou instrumento

equivalente decorrentes desta licitação somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo

para tal e devidamente fundamentada.

16 – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

16.1 - A CONTRATADA, no prazo máximos de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, prestará

garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo
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com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, desde

que cumpridas as obrigações contratuais.

16.2 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de

mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

16.3 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.3.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

16.3.2 - Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;

16.3.3 -Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

16.3.4 - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber.

16.4 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no

item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

16.5 - Os depósitos para garantia das obrigações decorrentes da participação em licitações e/ou execução

do contrato, em dinheiro, serão obrigatoriamente efetuadas através de DAE emitido pela Seção de

Orçamento e Finanças do CODONT, vinculando-se ao contrato, sendo que este documento deverá ser

entregue na própria Seção de Orçamento e Finanças do CODONT.

16.6 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

readequada ou renovada nas mesmas condições.

16.7 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,

contados da data em que for notificada.

16.8 - O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

16.9 - Será considerada extinta a garantia:

16.9.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato.

16.9.2 - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não

comunique a ocorrência de sinistros.
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17 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A CONTRATADA se obriga a executar o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2018,

Processo de Compra nº 83/2018, no endereço nele indicado.

17.2 - A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas neste instrumento convocatório, no

Termo de Referência - Anexo I e demais anexos.

17.3 - O recebimento do objeto pelo CONTRATANTE, observando o disposto no artigo 74 da Lei

Federal nº 8.666/93, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos:

17.3.1 - A entrega deverá ser realizada perante a CPARM (Comissão Permanente de Avaliação e

Recebimento de Materiais), designada pelo Chefe do Centro Odontológico para tal fim, que adotará os

seguintes procedimentos:

17.3.1.1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO: de posse dos documentos apresentados pela

CONTRATADA, de uma cópia do Anexo I deste instrumento convocatório e da proposta comercial

respectiva, a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais – CPARM – do Centro

Odontológico, por meio do controle do Almoxarife, receberá os serviços para verificação das

especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços e outros dados pertinentes ao Edital. Encontrando

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

provisoriamente os serviços, mediante recibo.

17.3.1.1.1 - Caso fique constatada irregularidades na entrega dos serviços pela CONTRATADA, a

CPARM do Centro Odontológico deverá comunicar os referidos problemas, por escrito, ao Almoxarifado

para que seja providenciada sua retificação, com a manifestação de prazo a ser estipulado para

encaminhamento ao fornecedor.

17.3.1.2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO: após o recebimento provisório, estando os serviços nos

exatos termos do Edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo, mediante

expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na nota fiscal, em conformidade com as normas

internas da PMMG.

17.3.1.2.1 - Caso fique constatada irregularidade na entrega, a CONTRATADA, após comunicação pela

CPARM, deverá saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

17.3.1.2.2 - Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, a CPARM reduzirá a termo os fatos

ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

17.3.1.2.3 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, os prazos de pagamento serão

suspensos e o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-se a CONTRATADA a aplicação de multa
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sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste

instrumento.

17.3.1.2.4 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de recusar todo e qualquer serviço em desacordo

com a solicitação/especificação contida no Edital e no Termo de Referência, obrigando-se a

CONTRATADA a promover sua retificação, com a manifestação pela CPARM da Unidade, no prazo de

10 (dez) dias corridos.

17.3.1.2.5 - Os serviços, embora entregues e aceitos, ficarão sujeitos à substituição/correção, desde que

comprovada a preexistência de defeitos em discordância com a especificação do Termo de Referência,

má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de instalação, bem como alterações, dentro dos prazos de

garantia, que comprometam a integridade dos mesmos. O recolhimento de materiais, após a constatação

de defeitos, será de inteira responsabilidade da empresa vencedora do certame.

17.3.1.2.6 - Caberá ao Chefe do Almoxarifado acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como

sanar possíveis irregularidades, para atender ao previsto no artigo 67, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

18 – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 – O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira –

SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário

em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação

dos serviços objeto deste certame, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) –

DANFE – ou na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

18.1.1 – Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará ao CONTRATANTE, após a

execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura acompanhada do relatório da execução do objeto.

18.2 – O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a entrega do serviço e deverá realizar a

verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário

tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão

da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional

da NF-e.

18.3 – A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação, inclusive aquelas

emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo Fatura Eletrônica – eFatura,

disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, disponível no

site www.compras.mg.gov.br.
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18.3.1 – O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência do gestor, conforme dispõe o

Decreto Estadual nº 45.035/09, devendo o licitante vencedor manter atualizados todos os seus dados, em

especial os dados bancários.

18.4 – As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para

o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, desde que considerado

válido pelo CONTRATANTE.

18.5 – O pagamento ficará condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF,

garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

18.6 – Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação

perante o cadastro. Nesse caso, o prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a

partir da data de sua regularização.

18.7 – Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão

fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – Lig Minas – telefone 155 (para capital ou

cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3069-6601 (para outras localidades e celular).

18.8 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária abaixo

discriminada ou por quaisquer outras que vierem a substituí-la:

1251.06.181.110.4253.0001.33.90.39-22 - Fonte de Recurso 0.52.2

19 - DA INFRAÇÃO NA LICITAÇÃO

19.1 - Na forma prevista no art. 12 da Lei Estadual nº 14.167/02, regulamentado pelos Decretos Estaduais

nº 44.786/08 e 45.902/12, desde que garantida à ampla defesa e o contraditório, poderá ser aplicada

sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Estadual, àquele

licitante que:

19.1.1 - apresentar documentação falsa;

19.1.2 - deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

19.1.3 - ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

19.1.4 - não mantiver a proposta;

19.1.5 - falhar ou fraudar a execução do contrato;

19.1.6 - comportar-se de modo inidôneo; ou

19.1.7 - cometer fraude fiscal.
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19.2 - O fornecedor que incorrer em alguma das hipóteses previstas no subitem 19.1 deste instrumento

estará sujeito, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital e nas legislações pertinentes, a

sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelos seguintes

prazos:

19.2.1 - 03 (três) meses nos casos previstos no subitem 19.1.2 deste Edital;

19.2.1.1 - no caso de reincidência para a não apresentação de documentação exigida para o certame, este

prazo será de 06 (seis) meses;

19.2.2 - 06 (seis) meses nos casos previstos nos subitens 19.1.1, 19.1.3, 19.1.4, 19.1.5 deste Edital;

19.2.2.1 - no caso de reincidência para as condições prescritas no subitem 19.2.2, este prazo será de 12

(doze) meses;

19.2.3 - 12 (doze) meses nos casos elencados nos subitens 19.1.6 e 19.1.7 deste instrumento;

19.2.3.1 - no caso de reincidência para as condições prescritas nos subitens 19.1.6 e 19.1.7, este prazo

será de 24 (vinte e quatro) meses;

19.3 - As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e

Contratar com Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o licitante ser descredenciado junto

ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade promotora da licitação.

19.4 – Aplicam-se aos licitantes que praticarem qualquer dos atos lesivos à Administração Pública

previstos no artigo 5º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.846/13, as sanções administrativas cominadas no

artigo 6º desse mesmo diploma legal.

19.5 – As sanções administrativas serão aplicadas levando-se em consideração os critérios estabelecidos

nos artigos 6º e 7º da Lei Federal nº 12.856/13 e no Decreto Estadual nº 46.782/15.

19.6 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela

Administração, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada uma multa

de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, sujeitando ainda o licitante a outras penalidades, nos

termos do artigo 81 c/c o artigo 87, caput e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/92, facultada defesa prévia do

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

19.6.1 – O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes remanescentes, quando convocados, que

não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto a

prazo e preço.
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20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

comercial, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

20.2 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante,

desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta neste

processo licitatório.

20.3 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

20.4 - Será dada vistas a qualquer cidadão interessado das documentações apresentadas na sessão

eletrônica, mediante solicitação formal ao pregoeiro.

20.5 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.6 - É responsabilidade do fornecedor a conferência da exatidão dos seus dados no CAGEF e de mantê-

los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a alteração do registro tão logo

identifique incorreção, ou aqueles se tornem desatualizados, conforme descrito no artigo 34 do Decreto

Estadual nº 45.902/12.

20.7 - O fornecedor deverá comunicar à unidade cadastradora e à unidade de compra responsável pelo

processo de compra, conforme o caso, a ocorrência de fato superveniente que seja impeditivo para sua

habilitação ou contratação, conforme descrito no artigo 35 do Decreto Estadual nº 45.902/12.

20.8 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização pelo CONTRATANTE, não eximirá a

CONTRATADA da responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

20.9 - Caso a empresa CONTRATADA se recuse, em qualquer época, a efetivar a entrega do(s) serviço(s)

proposto(s) neste certame ou o faça fora das especificações, reserva-se ao Ordenador de Despesas o

direito de optar pela adjudicação aos remanescentes, na ordem de classificação, sujeitando-se a empresa

inadimplente às penalidades legais cabíveis, inclusive perdas e danos.

20.10 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de

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

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.11 - Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer

processo de cópia, autenticada por cartório competente ou autenticada por servidor da Administração

Pública.
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20.12 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o

CODONT não será, em nenhum caso, responsável pelos custos, independentemente da condução ou do

resultado do processo licitatório.

20.13 - O proponente sujeitar-se-á a demonstrar sua capacidade de efetivar a prestação dos serviços

licitados em qualquer época, conforme contrato.

20.14 - A Administração Pública poderá, a qualquer momento, pronunciar a existência de vício no Edital,

sendo-lhe lícito promover a invalidação parcial ou total desta licitação.

20.15 - 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 destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

20.16 - O contrato de que trata este Edital regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de Direito

Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de

Direito Privado, especialmente aos casos omissos.

20.17 - Informações complementares visando obter maiores esclarecimentos ou dirimir dúvidas acerca

desta licitação serão prestadas pelo pregoeiro ou equipe de apoio nos horários administrativos da Seção de

Licitação e Contratos (SLC) do CODONT, de segunda à sexta-feira de 08:30 horas às 17:00 horas, exceto

às quartas-feiras, em que o horário de funcionamento será de 08:30 horas às 13:00 horas, mediante

documento formal protocolado na SLC do CODONT, situado na Avenida do Contorno, nº 3.300, Bairro

Santa Efigênia, CEP 30.110-018, na cidade de Belo Horizonte - MG, ou por intermédio dos telefones: (31)

3307-0485 e (31) 3307-0470 ou pelo endereço eletrônico licitacodont@gmail.com.

20.18 - Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br.

20.19 – São partes integrantes e inseparáveis deste Edital:

20.19.1 – Anexo I – Termo de Referência.

20.19.2 – Anexo II – Planilhas Orçamentárias.

20.19.3 – Anexo III – Cálculo do BDI.

20.19.4 – Anexo IV – Memorial Descritivo.

20.19.5 – Anexo V – Esclarecimentos.

20.19.6 – Anexo VI – Modelo de Proposta Comercial

20.19.7 – Anexo VII – Modelo do Termo de Vistoria Técnica.

mailto:licitacodont@gmail.commg.gov.br
http://www.compras.mg.gov.br/
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20.19.8 – Anexo VIII – Modelo da Declaração de Conhecimento e Vistoria do Local dos Serviços.

20.19.9 – Anexo IX – Minuta do Contrato.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2018.

Joaquim Manoel Alves Cardoso, 1º Ten PM
Chefe da Seção de Licitação e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT/PMMG
PROCESSO DE COMPRA Nº 83/2018

TERMO DE REFERÊNCIA

068/2018

ASSUNTO/OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO
VESTIÁRIO MASCULINO DO CENTRO
ODONTOLÓGICO DA POLICIA MILITAR DE MINAS
GERAIS / CODONT.

1. INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência define o objeto da licitação e contrato, bem como, estabelece os requisitos,

condições e diretrizes técnicas e administrativas para manutenção do telhado do CODONT.

2. OBJETIVO

Este Termo de Referência é parte integrante do presente Edital de Licitação e tem por objetivo:

 Caracterizar o objeto a ser contratado;

 Estabelecer as normas, especificações e procedimentos que orientem o processo executivo, que

constituem-se por:

 Este Termo de Referência;

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

 Instrução Normativa (IN) 01/2010 – Critérios de sustentabilidade ambiental na contratação de obras e

serviços;

 Disposições legais Federais, Estaduais e Municipais;

 Normas das concessionárias públicas locais: água, luz e telefonia.

 Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem desenvolvidos durante o cumprimento

do contrato.
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3. OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura, com experiência na execução

dos serviços de manutenção corretiva em telhado. O local em que serão realizadas as intervenções

encontra-se no endereço da avenida do Contorno, nº 3.300, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG.

O serviço a ser realizado compreende o telhado do vestiário de militares masculino, localizado no

segundo piso do estabelecimento.

Os serviços deverão ser realizados de forma que o resultado final possibilite a funcionalidade plena da

cobertura, bem como, evitar infiltrações futuras na laje do vestiário anteriormente citado.

A empresa vencedora do certame deverá efetuar as seguintes intervenções específicas no segundo piso do

Centro Odontológico:

3.1 - Demolição, afastamento e bota-fora das telhas de amianto existentes;

3.2 - Recomposição e reparos em todo o engradamento existente no local;

3.3 - Substituição das caixas d’água existentes e adequação dos barriletes para recebimento de caixas de

polietileno com a mesma capacidade de armazenamento de agua;

3.4 - Transporte de material para aterro regularizado e autorizado pela Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte;

3.5 - Demais serviços necessários para o perfeito funcionamento do telhado e do encaminhamento das

águas pluviais até a rede pluvial existente;

3.6 - Reinstalação de telhas francesas, seguindo o padrão existente no local, uma vez que o prédio é

protegido por tombamento estadual;

Para a realização das intervenções deverão ser observadas as considerações descritas neste termo de

referência, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Qualquer divergência entre as condições definidas neste termo e os itens descritos nos demais

documentos técnicos deverá ser discutida oficialmente com o contratante, que solicitará apoio à DAL3

antes da continuidade dos serviços.

4. PREÇO

O preço total estimado para os serviços de manutenção do telhado e troca das caixas d’água estão

representados pela planilha de orçamento, que foi elaborada pela DAL, no valor de R$ 19.942,99

(dezenove mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), incluindo todos os

materiais e serviços descritos no objeto deste termo.



DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO ODONTOLÓGICO

Examinado e aprovado: Pregão Eletrônico nº 08/2018 - Processo de Compra nº 83/2018

Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

Pamela Michelle de Medeiros
Assessora Jurídica – OAB/MG 58.583

37

O valor acima apontado foi balizado nas planilhas de referência de contratação de obras públicas da

Secretaria de Transportes e Obras Públicas (SETOP) e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Índices da Construção Civil (SINAPI). Contudo, alguns itens da planilha orçamentária tiveram seus

preços determinados por valores pesquisados no mercado, devido à falta dos mesmos nas planilhas de

referência.

5. DIRETRIZES GERAIS

5.1 - Sinalizações e delimitações

O local da reforma deverá ser delimitado e interditado para que não haja passagem de usuários pelo

canteiro de serviços, inclusive, contemplando sinalizações para assegurar o bem-estar dos mesmos.

Todas as instalações provisórias executadas junto ao local da reforma deverão garantir condições

adequadas de trabalho, estoque, abrigo, segurança e higiene dos funcionários.

Em hipótese alguma os usuários poderão acessar o local pelo canteiro de obras, sendo a empresa

contratada responsável em adotar essa medida de segurança.

5.2 - Considerações técnicas

Antes do início da reforma, todas as interferências do serviço a ser executado deverão ser estudadas, e

previamente elaborado o plano de ação para a intervenção.

Não serão aceitos materiais diferentes dos especificados. A troca de material deverá ser autorizada pela

fiscalização, por escrito.

Caso a estrutura física do telhado seja danificada por falha na execução, a Contratada será

responsabilizada e deverá realizar as correções pertinentes exigidas pela Contratante.

A Contratada deverá elaborar diário de obra que contemple os serviços executados e número de

funcionários que estiverem trabalhando no dia, registro do engenheiro, irregularidades como afastamento

ou dispensa de funcionários, informações sobre o tempo, atrasos em relação ao cronograma físico-

financeiro. A contratada deverá atualizar diariamente este diário e entregar uma cópia no final do dia ao

preposto.

Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, deverá ser agendada reunião entre a Contratada,

a Contratante e DAL3, para que sejam coletados dados (além dos que já constam neste Termo de

Referência) que sejam relevantes ao desenvolvimento da reforma.

5.3 - Ambiente de trabalho

Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente protegidas de acordo com o tipo de

material a ser manipulado.
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A área de trabalho e a área destinada ao canteiro do serviço deverão permanecer limpas.

Todos os funcionários deverão utilizar, durante a realização dos serviços, os equipamentos de proteção

individual e coletivo, conforme previsão contida na legislação vigente.

5.4 - Capacidade técnica

A licitante deverá comprovar que existem em seu quadro de pessoal, profissionais reconhecidos pelo

sistema CONFEA/CREA, detentores de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados e

acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por esses conselhos.

Deverá a licitante comprovar capacidade técnica para a execução de manutenção conforme objeto deste

termo, através da declaração registrada em conselho próprio e emitida por órgãos ou entidades da

administração pública direta ou indireta, federais, estaduais ou municipais.

5.5 - Disposições gerais

A Contratada deverá:

a) realizar visita ao local das intervenções para esclarecimento de dúvidas e verificar a compatibilidade

entre planilha e memorial descritivo;

b) realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e serviços;

c) fornecer todas as ferramentas necessárias à execução do objeto contratado, uniformes e equipamentos

de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC);

d) fornecer os materiais, equipamentos, transporte e mão de obra qualificada para a entrega dos serviços;

e) recolher os tributos e encargos relativos ao empreendimento;

f) fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução;

g) adotar todas as medidas de proteção necessárias, prezando sempre pela segurança dos trabalhadores e

usuários.

5.6 - Presença obrigatória de responsável técnico disponibilizado pela Contratada

A empresa contratada terá de disponibilizar responsável técnico para a reforma, o qual deverá permanecer

diariamente no local de sua execução por período igual ou superior a 03 (três) horas diárias. Esse

profissional deverá emitir a sua anotação de responsabilidade técnica junto ao conselho regional em até

05 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato e entregar as vias à contratante

devidamente assinadas.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo total de execução do objeto da licitação é de 30 (trinta) dias corridos, que serão contados a partir

da data de emissão da nota de empenho.
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7. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

A medição será realizada após termino do fornecimento dos serviços previstos neste termo. O pagamento

será efetuado depois da análise das planilhas apresentadas pela contratada, conferência dos serviços

executados no local e elaboração de parecer técnico emitido por profissional competente da Seção de

Engenharia e Arquitetura da PMMG, em apoio ao preposto do contrato e Comissão Permanente de

Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade.

8. FISCALIZAÇÃO

O preposto do contrato e a CPARM realizarão a verificação do cumprimento das disposições contratuais,

técnicas, legais e administrativas, em todos os seus aspectos, podendo ter o apoio de profissional técnico

da DAL3.

Ressalta-se o contido no item 5.2 deste termo, após a assinatura do contrato e antes do início dos serviços,

o preposto do contrato deverá entrar em contato com a Seção de Engenharia e Arquitetura da PMMG e a

empresa vencedora, a fim de agendar reunião para entrega de documentos e esclarecimento de dúvidas.

Everaldo Dias Roza
Engenheiro Civil – CREA MG 196833-D
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ANEXO II
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
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ANEXO II
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
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ANEXO III
CÁLCULO DO BDI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT/PMMG
PROCESSO DE COMPRA Nº 83/2018
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ANEXO IV
MEMORIAL DESCRITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT/PMMG
PROCESSO DE COMPRA Nº 83/2018

DIRETORIADEAPOIO LOGÍSTICO

MEMORIALDESCRITIVO

Reparo no telhado do vestiário masculino do Centro Odontológico –

(CODONT/PMMG)

Área Total 131,00 m²
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INTRODUÇÃO

Esta especificação consiste na execução do reparo no telhado do Centro Odontológico (CODONT) da

Policia Militar de Minas Gerais, em terreno situado à Avenida do Contorno, nº 3.300, Prédio Santa

Efigênia, no bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, conforme planilha e termo de referência.

O documento visa complementar as informações contidas na planilha e é trabalhado em conjunto com a

Especificação Geral de Materiais da PMMG.

As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto, ao fiscal da obra e, na sua falta, junto ao

responsável técnico dos projetos e ou preposto administrativo da obra.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações apresentadas, observando-se

ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Segurança do Trabalho.

Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com projetos, planilha e memorial poderá ser

cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

Cabe ao Contratado elaborar, de acordo com as necessidades da obra, projetos complementares e

detalhamentos de execução e que serão previamente examinados e autenticados pela Administração

Pública Militar Contratante, se for o caso.

A empresa Contratada deverá fazer contato com preposto administrativo da obra e com os técnicos

responsáveis, após a assinatura do contrato e antes do início da obra, a fim de agendar reunião para

esclarecimento de dúvidas.

Durante todo o processo de revitalização do telhado, todas as medidas a serem tomadas deverão ser

discutidas integralmente com a fiscalização da obra, acompanhado do preposto administrativo do contrato.

A empresa deverá manter em seu canteiro de obras o diário de obras rigorosamente atualizado.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito

estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR 6 – Equipamento de

Proteção Individual – EPI.

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio e suas

instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança

aos trabalhadores e a terceiros.

É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam

assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase da obra.

A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do cumprimento das disposições

relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou

municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.
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Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados em projetos, memorial

ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico dos materiais que serão utilizados e

os mesmos deverão ser submetidos à aprovação técnica.

O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, deverá ser de

procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme Decreto Estadual 44.903/08.

Os termos usados como referência neste documento (obra, reforma, serviços, intervenção, etc.) são

termos técnicos utilizados na engenharia e arquitetura, independente dos empreendimentos executados.

Ao final da prestação dos serviços a empresa deverá fornecer a Contratante o Manual de Uso das

Instalações com as devidas notas fiscais e garantias.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra

O canteiro de obras referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descritivo, compreende todas as

instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garantir condições

adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou

indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e

identificação.

A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pelo PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA

que aprovará ou não as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA

visitar previamente o local das obras informando-se das condições existentes.

Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação cedida pela

CONTRATANTE, tal instalação, ao término da obra, deverá ser entregue limpa, pintada e em perfeito

estado de conservação à CONTRATANTE.

A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, refeitórios, depósitos de

materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá ser aceita sendo realizado o estorno do

recurso no valor de planilha.

A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro de obras e submetê-lo à aprovação do

PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA, dentro do prazo legal, após a data de emissão da ordem de

serviço, anteriormente ao início dos serviços.

No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário da obra, projeto executivo completo, edital, contrato,

planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de segurança, anotação de responsabilidade técnica

(ART) da obra, inscrição no INSS, alvará de instalação.
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Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente estado de

limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante a retirada e inserção de materiais.

A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada parte diária.

Para definir com clareza o período de vigência do Diário da Obra, a FISCALIZAÇÃO formalizará os

termos de abertura e encerramento, em páginas separadas somente para este fim.

1.2 Barracão de Obra

A CONTRATADA poderá fornecer espaço para que a CONTRATANTE possa utilizar como barracão de

obra, sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e com suas instalações sanitárias

em perfeito estado), após o término dos serviços.

Caso não haja espaço a CONTRATANTE deverá mobilizar barracão de obra.

Na planilha, o valor e área para a construção do Barracão de Obra são baseados nos valores da planilha do

SETOP.

Na mobilização do canteiro de obras, deverá ser construído barracão de obras conforme NR18. Os

barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de obras, barracão para pessoal, incluindo local

adequado para almoço, barracão depósito e ferramentaria, barracão instalação sanitária, com vestiário,

para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local.

A desmobilização do canteiro de obras incluirá a retirada de toda estrutura montada, priorizando a

segurança dos trabalhadores e população local, realizando o destino correto da estrutura utilizada, de

acordo com a legislação atual.

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executadas de modo a

atender às necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das

concessionárias. Todo material e serviço destinado à instalação dos padrões de água e luz estão incluso na

planilha.

1.3 Administração Local

De acordo com o porte da obra e a real necessidade de determinados profissionais, a Administração local

contemplará: as despesas para atender às necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de

apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela obra, engenheiros setoriais, o mestre

de obra, encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de

escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de

medicina e segurança do trabalho, outros que se fazem necessários no canteiro de obra.
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O Engenheiro Residente deverá permanecer na obra no mínimo 1 hora/diária durante o período da obra e

o Encarregado Residente em tempo integral.

1.4 Instalações de placa da obra

A placa de identificação do exercício profissional deverá ter dimensão de 2,00x1,50 m e conter,

obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos:

 nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho Regional, inclusive

região;

 nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu

registro no Conselho Regional;

 nome da obra que será eregida;

 valor da obra;

 prazo de execução da obra;

 logomarca da PMMG;

 logomarca da empresa responsável.

A placa deverá ser em material vinílico e letras impressas.

O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, cabendo a colocação e

conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução. A placa e seu conteúdo devem ser

aprovadas e licenciadas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

A conservação da placa durante toda a obra é de responsabilidade da empresa contratada.

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela Norma

Regulamentadora NR-18.

2.1 Prescrições complementares

As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados

de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de esgoto e de escoamento

de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, água, esgoto, rede

estabilizada, rede lógica e etc deverão ser respeitadas.
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Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a

formação de poeira.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá obstruir o trânsito

de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas.

O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de carga deste.

Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem através de lavagem.

O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a poeira nestes

locais.

Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a remoção (transporte do

material retirado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado ao bota fora (aterro). Esse aterro

deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal

operação.

Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas caçambas, pois isso torna mais

difícil o reuso, reciclagem e a destinação. Separe sempre os resíduos. Caçamba é destinada apenas para

entulhos.

Todo material que será reutilizado deverá ser armazenado adequadamente pela empresa contratada, sendo

esta responsável por qualquer avaria.

A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local deverá possuir chaves e

a mesma deverá ter responsável indicado pela PMMG.

Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, esta deverá se resguardar

com recibo de entrega.

A CONTRATADA deverá realizar os serviços com plataforma elevatória, conforme consta em planilha.

Caso a opção de trabalho seja outra, deverá ser aprovada pela fiscalização do contrato com os devidos

ajustamentos.

2.2 Remoção das telhas de amianto

A remoção das telhas de amianto serão sem reaproveitamento.

O preposto administrativo do contrato poderá solicitar quantitativo decorrente dessa remoção para

reposição de outros locais da Unidade.

Ao serem iniciados os trabalhos, a Contratada deverá, imeditamente, solicitar por escrito, a manifestação

da Unidade sobre o reaproveitamento das telhas para que estas sejam retiradas com o cuidados necessário.

Todo processo da retirada de telhas deverá ser discutido entre as partes.
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O destelhamento não poderá ser executado em período chuvoso.

2.3 Remoção do engradamento

A remoção do engradamento compreende os ripamentos, os caibros e demais peças necessárias ao

acondicionamento das novas telhas francesas que serão adquiridas.

A Contratada deverá inspecionar a integridade das peças: ripas, caibros, terças, pendural, empenas,

diagonal e todas as peças deterioradas deverão ser trocadas. A análise dessa troca deverá ser criteriosa.

2.4 Remoção dos isoladores elétricos e afastamento de cabos

A remoção dos isoladores elétricos deverá ser realizada somente após a Contratada certificar-se que os

cabos estejam desligados.

Os cabos serão desligados com a autorização do preposto administrativo do contrato.

Os cabos deverão ser afastados provisoriamente da linha de trabalho e após afastamento, proteção e

devido acondicionamento poderão ser religados.

2.5 Remoção de rufos e calhas

Os rufos, rincões, calhas deverão ser removidos adequadamente

3. ENGRADAMENTO DE MADEIRA E TELHAS CERÂMICAS FRANCESAS

3.1 Engradamento para telhas cerâmicas francesas e telhas

As peças deverão ser trocadas por madeiras com as mesmas dimensões existentes no local e com as

características equivalentes.

3.1.1 Telha Cerâmica

As telhas de barro serão de procedência conhecida e idônea, bem assadas, textura homogênea, compactas,

de coloração uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho. Deverão apresentar

as bordas, saliências e os encaixes íntegros e regulares.

As telhas serão hidrofugadas. Não deverá descascar, não poderá mudar as carcterísticas originais da telha

e inibir a propagação de fungos e bolor independente da região.

Devem apresentar absorção de água menor que 6%, resistência a ruptura superior a 650 kgf, sem

gretagem.

Sua resistência deverá estar dentro dos parâmetros de norma da ABNT.
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O armazenamento e o transporte das telhas serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato

com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em fileiras, apoiadas

umas às outras, em local protegido, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

Se for necessário recortar ou furar a telha, para adequá-la aos cálculos da fiada, faça-o na parte superior,

próximo à cumeeira, nunca na pingadeira. Evite recortar ou furar a telha sobre o telhado, pois o pó da

argila pode impregnar na superfície, dificultando a limpeza. Para cortar a telha use máquinas

convencionais tipo serra mármore com disco diamantado refrigerado à água.

Aconselhamos usar também massa de calefação.

As telhas deverão ser montadas conforme critérios do Fabricante.

Ao final dos trabalhos uma inspeção geral nas telhas deverá ser realizada a fim de detectar possíveis

fissuras, empenamentos ou outras inadequações e efetuar a correção, caso necessário.

Processo Executivo

Antes do início da colocação das telhas, o madeiramento deverá ser verificado quanto às eventuais

ondulações e irregularidades. Se existentes, serão realizados os ajustes necessários. O assentamento das

telhas será realizado em duas fases: a preliminar e a definitiva. Na fase preliminar, o ripamento será

realizado tendo, como referência, a própria telha que será usada no telhado e as telhas serão simplesmente

dispostas sobre a estrutura da cobertura. A segunda fase somente deverá ser iniciada após a instalação das

peças de funilaria, a saber: calhas, rufos e águas furtadas.

As telhas serão alinhadas com auxílio de réguas e linhas, partindo dos beirais em direção às cumeeiras.

No encontro com as águas furtadas, cumeeiras e alvenarias, as telhas serão recortadas com precisão, de

modo a alinhar os chanfros.

As cumeeiras e espigões serão assentados com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3,

chanfrada para dentro, de modo que fique protegida pela cumeeira evitando, assim, infiltração de água,

quando não especificado pelo projeto ou fiscalização. A cumeeira deverá ser instalada de forma que a sua

ponta mais fina fique oposta à predominância dos ventos.

Será vedado o trânsito sobre telhas úmidas. O trânsito sobre telhados concluídos e secos somente será

permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

O guia técnico de montagem do fabricante deverá ser rigorosamente seguido, observando inclinação

mínima, vão livre máximo, balanço, avanço da calha e recobrimentos.
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Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a

verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a

fixação e vedação da cobertura.

A CONTRATADA deverá estar atenta a verificar os manuais de instrução de cada tipo de telha.

3.1.2 Disposições construtivas

As terças devem ser posicionadas de maneira a transmitir as cargas diretamente sobre os nós das tesouras

(estruturais) ou sobre os pontaletes (das estruturas pontaletadas). O madeiramento tem de ser montado de

modo que o alinhamento das peças seja rigoroso, formando painéis planos de telhado, sem concavidades

nem convexidades. As emendas de terças precisam ser feitas sobre os apoios ou deles afastadas

aproximadamente um quarto do vão, com chanfros a 45º no sentido do diagrama de momentos fletores,

ou seja, os esforços na emenda devem ser de compressão e nunca de tração. Recomenda-se que as

emendas sejam feitas com talas (ou cobrejuntas) de madeira, posicionadas nas duas faces laterais da terça.

A estrutura principal da cobertura , (as tesouras, os pontaletes e ou vigas principais), precisa ser ancorada

ao corpo da edificação. Os entalhes e os cortes das emendas, as ligações e as articulações devem

apresentar superfície plana e com angulação apropriada, de modo que o ajuste das peças seja o mais exato

possível, sem foltas, frestas ou falhas.

3.1.3 Estrutura pontaletada

As vigas principais da estrutura, a terça de cumeeira e as demais terças são apoiadas sobre pontaletes (e

estes apoiados sobre a laje), devendo ser contraventadas com mãos-francesas e/ou diagonais. As mãos-

francesas e/ou as diagonais têm de ser colocadas dos dois lados dos pontaletes, sendo recomendada que a

estrutura seja contraventada em duas direções ortogonais, isto é, na direção do alinhamento por pontaletes

e na direção perpendicular a ela.

O apoio da peça de madeira (cumeeira, terça ou viga principal) sobre o pontalete deverá ser feito por

encaixe; deverá empregar, ainda, talas laterais de madeira, fitas ou chapas de aço. Os pontaletes não

podem se apoiar diretamente sobre a laje de cobertura, mas sim sobre sapatas de base, constituídas por

pedaços de viga de madeira. Da mesma forma, as vigas principais precisam apoiar-se sobre coxins, cintas

de amarração ou frechais, e não diretamente sobre as paredes. As terças podem ser apoiadas nos oitões de

alvenaria, desde que sejam adotados reforços na região de apoio. Eventualmente, as vigas de madeira da

estrutura podem ser apoiadas em pilaretes de alvenaria devidamente amarrados.
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3.2 Calhas

As calhas deverão ficar totalmente apoiadas ou, caso suspensas, presas com suporte a cada 1,20 m.

As junções das calhas deverão ser rebitadas com rebite pop a cada 2,00 cm, com transposição mínima de

3,00 cm e soldadas umas às outras na parte superior e inferior, com solda de estanho e chumbo, proporção

70% e 30%, respectivamente, de modo que fique totalmente estanque.

Verificar a inclinação e o perfeito funcionamento das calhas e descidas de tubos de água pluvial.

Não serão admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja empoçando água.

Caso haja divergência nas dimensões e características das calhas estas deverão ser discutidas com a

fiscalização, acompanhado do preposto administrativo do contrato.

A CONTRATATA deverá verificar se não há nenhum resto de material nas calhas.

3.3 Rufos

Os rufos deverão ser totalmente engastados na alvenaria, nunca encostados.

As emendas deverão ser rebitas e soldadas na parte superior, com solda de estanho e chumbo, proporção

70% e 30%, respectivamente.

A inclinação deverá ser rigorosamente acompanhada, para evitar acúmulo de água.

4. INSTALAÇÕES

4.1 Fixação de cabos elétricos

Os isoladores deverão ser fixados na mesma posição em que se encontravam instalados antes do reparo

do engradamento.

O cabo deverá ser totalmente protegido para não danificar o seu isolamento.

4.2 Fixação hidráulicas

Os bocais das calhas deverão ser fixados nas tubulações devidamente acondicionados dentro da tubulação.

4.2.1 Soldadas

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

 limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com

o auxílio de lixa adequada;

 limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;
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 distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o

adesivo nas superfícies a serem soldadas;

 encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo;

 aguardar o tempo de secagem especificado no manual de instruções do fabricante para encher a

tubulação de água;

 toda tubulação deverá ser testada antes de efetuar o acabamento.

4.2.2 Execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido

Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;

Aplicar a pasta lubrificante TIGRE no anel e na ponta do tubo (NÃO USAR ÓLEO OU GRAXA, QUE

PODERÃOATACAR OANEL DE BORRACHA;

Fazer um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe;

Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2

mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta

folga se faz necessária para a dilatação da junta.

4.3 Tela de proteção em polietileno para fachadas

A tela de proteção em polietileno deverá ser fixada na lateral da edificação que faz divida com a rua.

Geral

Os testes deverão ser executados na presença da fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada

deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos

aos serviços já executados.

5. LIMPEZA

Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro de obra. A edificação

deve ser deixada em condições de pronta utilização.

Deverá ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em perfeitas condições de

higiene, organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada.

No ato do recebimento, será verificado se a obra apresenta-se isenta de respingos de tintas, restos de

argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom visual e a qualidade dos serviços

acabados.
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6. INSTRUÇÕES GERAIS

A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à Administração Pública

Militar Contratante, que avaliará a qualidade e a padronização estética do material.

A Contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual de seus trabalhadores e

dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT, deverão seguir os preceitos da respectiva norma.

Os projetos, planilha e memorial descritivo são documentos complementares. Dúvidas relacionadas ao

método executivo ou quaisquer detalhes descritos em projetos ou planilhas, deverão ser formalmente

encaminhados ao fiscal responsável pela execução dos serviços contratados, que indicará, após consulta

ao setor de engenharia da Contratante o procedimento a ser executado.

Everaldo Dias Roza, Cb PM, Engº Civil – CREA 196833/D
Auxiliar da Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL



DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO ODONTOLÓGICO

Examinado e aprovado: Pregão Eletrônico nº 08/2018 - Processo de Compra nº 83/2018

Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

Pamela Michelle de Medeiros
Assessora Jurídica – OAB/MG 58.583

56

ANEXO V
ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT/PMMG
PROCESSO DE COMPRA Nº 83/2018

1 - JUSTIFICATIVA

1.1 - Nos termos do art. 10, VI, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o Estado tem o dever de

manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Nesse

sentido, o presente procedimento é direcionado a promover reformas estruturais que contribuam para

melhorar as condições de segurança e saúde do policial militar que trabalha na sede do Centro

Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais.

As estruturas da cobertura do alojamento das praças do Centro Odontológico estão bastante deterioradas

pela ação do tempo e das chuvas. Ademais, a reforma do telhado do citado alojamento tem como um dos

seus fundamentos a substituição das telhas de fibrocimento por telhas francesas, adequando o espaço

físico ao conjunto arquitetônico do Centro Odontológico.

Ao longo dos anos os constantes vazamentos no alojamento (masculino) das praças têm contribuído para

o surgimento de mofos e bolores nas paredes e tetos, trazendo prejuízos para a saúde dos usuários,

estragando a pintura e os móveis, além de tornar o ambiente insalubre e inadequado para os fins a que se

destina. Assim, a reforma do espaço físico e a consequente melhoria das condições de trabalho dos

diversos profissionais, militares e civis, que o utilizam o ambiente é medida que se impõe para garantir a

saúde e o bem estar de todos, além de estar inserida no contexto das manutenções preventivas e corretivas

das instalações prediais.

2 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

2.1 - O critério de julgamento será o deMENOR PREÇO.

3 - DO OBJETO

3.1 – O procedimento licitatório tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de

arquitetura ou engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva do telhado do vestiário

masculino do Centro Odontológico da Policia Militar de Minas Gerais (CODONT), conforme descrição,

características, prazos e demais condições especificadas neste Edital, no Termo de Referência e demais
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anexos.

4 - LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

4.1 - O serviço será prestado no seguinte endereço:

4.1.1 - Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais (CODONT), situado na Avenida do

Contorno, nº 3.300, Bairro Santa Efigênia, CEP 30.110-018, na cidade de Belo Horizonte - MG.

5 - DA VISTORIA TÉCNICA

5.1 - As empresas interessadas poderão realizar vistoria técnica no local onde serão prestados os serviços

objeto do Edital e seus anexos até o último dia útil anterior à data de abertura das propostas comerciais,

de segunda a sexta-feira de 08:30 às 16:30 horas, exceto às quartas-feiras em que o horário de

funcionamento será de 08:30 às 12:30 horas, mediante agendamento prévio pelos telefones (31) 3307-

0485 e (31) 3307-0470 ou pelo e-mail licitacodont@gmail.com.

5.1.1 - O objetivo da vistoria técnica é permitir que os licitantes conheçam as condições e dificuldades

existentes no local da prestação dos serviços.

5.2 - A vistoria técnica será acompanhada por qualquer dos membros da equipe de apoio, que aporá visto

na declaração comprobatória da vistoria efetuada, a ser impressa pelos licitantes e em conformidade com

o Anexo VII deste Edital.

5.2.1 - O termo da vistoria técnica deverá ser apresentado em duas vias, sendo que uma delas será

arquivada pelo membro da equipe de apoio e a outra permanecerá com o licitante para apresentação no

momento da habilitação, conforme especificado no Edital.

5.2.2 - A vistoria técnica deverá ser realizada por representante legal devidamente autorizado pelo

licitante.

5.3 - A vistoria técnica poderá ser suprida mediante a apresentação de declaração do licitante de que

conhece as condições locais para execução do objeto da licitação, na forma do Anexo VIII deste Edital,

com pleno conhecimento das características e especificidades inerentes à natureza dos serviços,

assumindo total responsabilidade por este fato, e que não se utilizará deste para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Centro Odontológico.

5.3.1 – O licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato relativo às

condições do local de execução dos serviços que integram o objeto deste procedimento licitatório,

podendo incorrer em sanções administrativas previstas no Edital, em consonância com a Lei Federal nº

8.666/93.
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5.4 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão

consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua execução.

5.5 - Do Termo de Vistoria Técnica

5.5.1 - O licitante, caso realize a vistoria técnica, deverá apresentar o original ou cópia autenticada do

termo de vistoria técnica em que conste a assinatura do membro da equipe de apoio que acompanhou a

visita.

5.5.2 - O original ou a cópia autenticada do termo de vistoria técnica será confrontado com a via

recolhida e arquivada pelo membro da equipe de apoio. Em caso de divergência de informações entre o

termo apresentado pelo licitante e o arquivado pelo membro da equipe de apoio prevalecerá este último.

5.5.3 - Caso o licitante não realize a vistoria técnica, na forma prevista no item 5.3 , deverá apresentar o

original ou cópia autenticada da declaração de que conhece as condições locais para execução do objeto

da licitação, conforme modelo do Anexo VIII, assumindo total responsabilidade por este fato e os ônus

dele decorrentes.

6 – CONSIDERAÇÕES

6.1 - Para fins de controle do acesso às dependências do Centro Odontológico a CONTRATADA deverá

apresentar, no ato de assinatura do contrato, lista contendo o nome completo, CPF e identidade dos

funcionários indicados para a prestação dos serviços.

6.2 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de restringir o acesso de funcionários indicados pela

CONTRATADA por questão de conveniência e oportunidade, devidamente justificado.

6.3 - O Ordenador de Despesas do Centro Odontológico designará o Chefe do Almoxarifado do Centro

Odontológico para ser o Fiscal do Contrato, com o fito de acompanhar a realização do serviço, o qual

intermediará os contatos com a empresa CONTRATADA.

6.3.1 - O Chefe do Almoxarifado poderá ter o apoio de auxiliares na execução de suas atribuições.

6.3.2 - São atribuições do Fiscal do Contrato, além de outras expressamente inseridas no Edital:

6.3.2.1 - Acompanhar o serviço contratado e atestar as notas fiscais;

6.3.2.2 - Comunicar ao fornecedor a ocorrência de irregularidades ou falhas e exigir que elas sejam

corrigidas;

6.3.2.3 - Realizar contato direto com a CONTRATADA, sempre que necessário;

6.3.2.4 - Apurar as faltas da CONTRATADA que possam acarretar aplicação das sanções previstas no

contrato, sob pena de responsabilidade;



DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO ODONTOLÓGICO

Examinado e aprovado: Pregão Eletrônico nº 08/2018 - Processo de Compra nº 83/2018

Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

Pamela Michelle de Medeiros
Assessora Jurídica – OAB/MG 58.583

59

6.3.2.5 - Sanar os casos omissos, nas esferas de suas atribuições, reportando-se ao Ordenador de Despesas

da Unidade, nas questões controvertidas;

6.3.2.6 - Designar auxiliares para acompanhar a prestação do serviço contratado, devendo o original do

ato de designação ser juntado à pasta do processo de compra;

6.3.2.7 - Visitar e inspecionar as dependências da CONTRATADA, sempre que julgar necessário.

7 – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

7.1 - A CONTRATADA, no prazo máximos de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, prestará

garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo

com as condições previstas no Edital, conforme disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, desde

que cumpridas as obrigações contratuais.

7.2 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de

mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

7.3 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.3.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

7.3.2 - Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;

7.3.3 -Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

7.3.4 - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber.

7.4 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislação que rege a matéria.

7.5 - Os depósitos para garantia das obrigações decorrentes da participação em licitações e/ou execução

do contrato, em dinheiro, serão obrigatoriamente efetuadas através de DAE emitido pela Seção de

Orçamento e Finanças do CODONT, vinculando-se ao contrato, sendo que este documento deverá ser

entregue na própria Seção de Orçamento e Finanças do CODONT.

7.6 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

readequada ou renovada nas mesmas condições.

7.7 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,

contados da data em que for notificada.

7.8 - O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.



DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO ODONTOLÓGICO

Examinado e aprovado: Pregão Eletrônico nº 08/2018 - Processo de Compra nº 83/2018

Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

Pamela Michelle de Medeiros
Assessora Jurídica – OAB/MG 58.583

60

7.9 - Será considerada extinta a garantia:

7.9.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato.

7.9.2 - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não comunique

a ocorrência de sinistros.

8 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 - A CONTRATADA se obriga a executar o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2018,

Processo de Compra nº 83/2018, no endereço nele indicado.

8.2 - A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência -

Anexo I e demais Anexos.

8.3 - O recebimento do objeto pelo CONTRATANTE, observando o disposto no artigo 74 da Lei Federal

nº 8.666/93, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos:

8.3.1 - A entrega deverá ser realizada perante a CPARM (Comissão Permanente de Avaliação e

Recebimento de Materiais), designada pelo Chefe do Centro Odontológico para tal fim, que adotará os

seguintes procedimentos:

8.3.1.1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO: de posse dos documentos apresentados pela

CONTRATADA, de uma cópia do Anexo I do Edital e da proposta comercial respectiva, a Comissão

Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais – CPARM – do Centro Odontológico, por meio do

controle do Almoxarife, receberá os serviços para verificação das especificações, quantidade, qualidade,

prazos, preços e outros dados pertinentes ao Edital. Encontrando irregularidade, fixará prazos para

correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os serviços, mediante recibo.

8.3.1.1.1 - Caso fique constatada irregularidades na entrega dos serviços pela CONTRATADA, a

CPARM do Centro Odontológico deverá comunicar os referidos problemas, por escrito, ao Almoxarifado

para que seja providenciada sua retificação, com a manifestação de prazo a ser estipulado para

encaminhamento ao fornecedor.

8.3.1.2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO: após o recebimento provisório, estando os serviços nos

exatos termos do Edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo, mediante

expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na nota fiscal, em conformidade com as normas

internas da PMMG.
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8.3.1.2.1 - Caso fique constatada irregularidade na entrega, a CONTRATADA, após comunicação pela

CPARM, deverá saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

8.3.1.2.2 - Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, a CPARM reduzirá a termo os fatos

ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

8.3.1.2.3 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, os prazos de pagamento serão

suspensos e o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-se a CONTRATADA a aplicação de multa

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

instrumento.

8.3.1.2.4 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de recusar todo e qualquer serviço em desacordo

com a solicitação/especificação contida no Edital e no Termo de Referência, obrigando-se a

CONTRATADA a promover sua retificação, com a manifestação pela CPARM da Unidade, no prazo de

10 (dez) dias corridos.

8.3.1.2.5 - Os serviços, embora entregues e aceitos, ficarão sujeitos à substituição/correção, desde que

comprovada a preexistência de defeitos em discordância com a especificação do Termo de Referência,

má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de instalação, bem como alterações, dentro dos prazos de

garantia, que comprometam a integridade dos mesmos. O recolhimento de materiais, após a constatação

de defeitos, será de inteira responsabilidade da empresa vencedora do certame.

8.3.1.2.6 - Caberá ao Chefe do Almoxarifado acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como

sanar possíveis irregularidades, para atender ao previsto no artigo 67, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

9 – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG,

por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos

bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação dos serviços

objeto deste certame, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) – DANFE – ou

na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

9.1.1 – Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará ao CONTRATANTE, após a execução

do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura acompanhada do relatório da execução do objeto.

9.2 – O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a entrega do serviço e deverá realizar a

verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário

tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão
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da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional

da NF-e.

9.3 – A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação, inclusive aquelas

emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo Fatura Eletrônica – eFatura,

disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, disponível no

site www.compras.mg.gov.br.

9.3.1 – O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência do gestor, conforme dispõe o

Decreto Estadual nº 45.035/09, devendo o licitante vencedor manter atualizados todos os seus dados, em

especial os dados bancários.

9.4 – As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o

pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, desde que considerado

válido pelo CONTRATANTE.

9.5 – O pagamento ficará condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, garantindo

a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

9.6 – Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação

perante o cadastro. Nesse caso, o prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a

partir da data de sua regularização.

9.7 – Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão

fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – Lig Minas – telefone 155 (para capital ou

cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3069-6601 (para outras localidades e celular).

9.8 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária abaixo

discriminada ou por quaisquer outras que vierem a substituí-la:

1251.06.181.110.4253.0001.33.90.39-22 - Fonte de Recurso 0.52.2

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na

execução do objeto, sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto

Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, além da

previsão do artigo 12 da Lei Estadual nº 14.167/02 c/c o artigo 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08, a

saber:
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10.1.1 - ADVERTÊNCIA ESCRITA - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor

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

necessárias medidas de correção.

10.1.2 - MULTA MORATÓRIA - pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes

percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço realizado

com atraso;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a 30

(trinta) dias.

10.1.3 - Multa compensatória - pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento)

sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas.

10.1.4 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do artigo 12 da Lei

Estadual nº 14.167/02 c/c o artigo 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08.

10.1.5 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no

subitem anterior.

10.1.6 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de

controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

10.1.7 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto

no § 4º do artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12.

10.1.8 - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão do

Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo

Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade do exercício dos princípios da ampla defesa e do

contraditório.

10.1.9 - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da

constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE

com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.
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10.1.9.1 - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião

da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não

efetuados pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

10.1.9.2 - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

10.1.10 - Nenhuma parte será responsável perante a outra por atrasos ocasionados por motivo de força

maior ou caso fortuito.

10.1.10.1 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos

meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou

acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

10.1.11 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando

o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pelo

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

assumidas.

10.1.12 - A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar

com a Administração Pública Estadual- CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação

da sanção, quando sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46 do Decreto

Estadual nº 45.902/12.

10.2 - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações

contratuais:

10.2.1 - Não atendimento das especificações técnicas relativas aos serviços previstas no Termo de

Referência.

10.2.2 - Retardamento imotivado de fornecimento;

10.2.3 - Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública

Estadual.

10.2.4 - Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,

como se verdadeira ou perfeita fosse.

10.2.5 - Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

10.2.6 - Prestação de serviço de baixa qualidade.

10.3 - A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

10.4 - As sanções relacionadas nos itens 10.1.4 e 10.1.5 também poderão ser aplicadas àquele que:

10.4.1 - Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

10.4.2 - Apresentar declaração ou documentação falsa;
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10.4.3 - Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

10.4.4 - Não mantiver a proposta;

10.4.5 - Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

10.4.6 - Comportar-se de modo inidôneo;

10.4.7 - Cometer fraude fiscal.

10.5 - A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa

e o contraditório, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 14.184/02 e no Decreto Estadual nº

45.902/12.

10.6 - As sanções relacionadas nos itens 10.1.4 e 10.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro

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

11 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES

11.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá

ser também aplicada àqueles que:

11.1.1 - Retardarem a execução do pregão;

11.1.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; e

11.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

12 – GARANTIADE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

12.1 - A CONTRATADA assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais complementares

por ela utilizados pelos períodos abaixo descritos, após a entrega definitiva da obra:

12.1.1 - Vícios aparentes: 12 (doze) meses após o recebimento provisório.

12.1.2 - Vícios redibitórios: 12 (doze) meses após a sua constatação.

12.1.3 - Vícios e patologias estruturais 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo,

independentemente da vigência do contrato.

13 - VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1 - O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da data de sua publicação no

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

13.2 - O CONTRATANTE poderá prorrogar o prazo do contrato, por meio de Termo Aditivo, observados

os critérios de conveniência e oportunidade devidamente motivados.
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14. INDICAÇÃO DO FORO

14.1 - Foro da Comarca de Belo Horizonte do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2018.

Dalila da Glória Salvador, 2º Ten PM QOE
Chefe do Almoxarifado
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ANEXO VI
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT/PMMG
PROCESSO DE COMPRA Nº 83/2018

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT

(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA: (PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE)
Razão Social:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Endereço:

Telefone/Fax/Endereço Eletrônico:

Nome do Representante Legal:

Identidade do Representante Legal CPF do Representante Legal:

Banco: Agência: Conta Corrente:

DOS LOTES
Especificação

(Descrição minuciosa, conforme Termo de Referência)
Valores totais

Valor sem
ICMS

R$ (numérico e por
extenso)

Valor com
ICMS

R$ (numérico e por
extenso)

Prazo de Garantia/Condições:
A CONTRATADA assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais complementares por ela utilizados pelos períodos abaixo
descritos, após a entrega definitiva da obra:
 Vícios aparentes: 12 (doze) meses após o recebimento provisório.
 Vícios redibitórios: 12 (doze) meses após a sua constatação.
 Vícios e patologias estruturais 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo, independentemente da vigência do

contrato.
Prazo de Validade da Proposta: (mínimo de 60 dias após o envio das propostas)
Local de Prestação dos Serviços: Centro Odontológico da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, sediado na Avenida do Contorno, nº 3.300,
bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG. CEP 30.110-018, telefone (31)
3307-0463.

Prazo de entrega:
O prazo total de execução do objeto da licitação é de 30
(trinta) dias corridos, que serão contados a partir da data de
emissão da nota de empenho.

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

Observações:

Obs.: A proposta comercial está de acordo com todos os dados prescritos no item 9 do Edital.
Local e data:
Assinatura do representante legal:
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ANEXO VII
MODELO DO TERMO DE VISTORIA TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT/PMMG
PROCESSO DE COMPRA Nº 83/2018

TERMO DE VISTORIA TÉCNICA

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de arquitetura ou engenharia para execução de serviços de

manutenção corretiva do telhado do vestiário masculino do Centro Odontológico da Policia Militar de

Minas Gerais (CODONT), conforme descrição, características, prazos e demais condições especificadas

no Edital, no Termo de Referência e demais anexos.

Atesto para os devidos fins que a empresa _______________________________, CNPJ nº

_______________________, situada à _________________________________, enviou representante

credenciado a este Centro Odontológico, Sr.(a) _________________, CPF nº _________________,

cargo/função ____________, a fim de vistoriar as condições, características, especificidades e estado de

conservação inerentes aos serviços de manutenção do telhado do vestiário masculino do Centro

Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais (CODONT), bem como coletar informações de todos os

dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta apresentada.

Belo Horizonte, ____ de ____________________ de 2018.

Dalila da Glória Salvador, 2º Ten PM QOE
Chefe do Almoxarifado

De acordo:

______________________________
(Representante legal da empresa)
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ANEXO VIII
MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA DO LOCAL DOS

SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT/PMMG
PROCESSO DE COMPRA Nº 83/2018

(preenchida em papel timbrado da proponente)

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA DO LOCAL DOS SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT/PMMG

PROCESSO DE COMPRA Nº 83/2018

DO OBJETO: contratação de empresa especializada na área de arquitetura ou engenharia para execução

de serviços de manutenção corretiva do telhado do vestiário masculino do Centro Odontológico da Policia

Militar de Minas Gerais (CODONT), conforme descrição, características, prazos e demais condições

especificadas no Edital, no Termo de Referência e demais anexos.

Declaro, para os devidos fins, que, na condição de representante legal da empresa

_______________________________, CNPJ nº _______________________, situada à

_________________________________, tenho conhecimento do local onde serão realizados os serviços

conforme objeto da licitação, responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância

das condições, características, especificidades e estado de conservação inerentes aos serviços de

manutenção do telhado do vestiário masculino do Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas

Gerais (CODONT). Declaro ainda integral concordância com os quantitativos, preços unitários e global

apresentados em minha proposta comercial, bem como demais elementos técnicos, e aceito como sendo

válida a situação em que se encontra o local para a realização do objeto desta licitação e pelo

cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas. Declaro, por fim, que não me utilizarei de

alegação posterior de desconhecimento de qualquer fato relativo às condições do local de execução dos

serviços para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças com o Centro Odontológico da

Polícia Militar de Minas Gerais.

Belo Horizonte, ____ de ____________________ de 2018.

______________________________
(Representante legal da empresa)

CPF
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ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018-CODONT/PMMG
PROCESSO DE COMPRA Nº 83/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº

________/2018 - CODONT

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS,
POR INTERMÉDIO DO CENTRO ODONTOLÓGICO
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – CODONT,
E A EMPRESA __________________________________,
NA FORMA ORA AJUSTADA.

O ESTADO DE MINAS GERAIS, entidade de Direito Público, através do CENTRO

ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CNPJ nº 16.695.025/0001-97,

com sede na Avenida do Contorno, nº 3.300, CEP 30.110-018, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte –

MG, denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas do Centro

Odontológico, Sra. Ten Cel PM Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, inscrita no CPF nº

902.254.146-00, e a Empresa __________________, estabelecida na Avenida/Rua

________________________, nº _______, bairro ______________, cidade _____________/UF _____,

CNPJ/MF nº _________________, Inscrição Estadual nº ______________________, doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)

______________________________________, CPF nº_________________, Carteira de Identidade nº

_________________, têm entre si ajustado o presente contrato, conforme processo nº 83/2018 – Pregão

Eletrônico nº 08/2018, nos termos das Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02, nº 12.440/11 e 12.846/13,

Lei Complementares nº 123/06 e nº 147/14, Leis Estaduais nº 14.167/02, nº 13.994/01 e nº 20.826/13,

pelos Decretos Estaduais nº 43.080/02, nº 43.349/03, nº 44.786/08, nº 45.018/09, nº 45.035/09, nº

45.902/12, nº 46.782/15 e nº 47.437/18, e suas alterações, além das demais legislações pertinentes e pelas

condições estabelecidas pelo Edital regulador do procedimento licitatório, mediante as cláusulas e

fundamentos jurídicos seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de arquitetura ou

engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva do telhado do vestiário masculino do

Centro Odontológico da Policia Militar de Minas Gerais (CODONT), conforme descrição, características,

prazos e demais condições especificadas no Termo de Referência e demais anexos do Edital do Pregão

Eletrônico nº 08/2018 que, juntamente com as propostas da CONTRATADA, passam a integrar este

instrumento, independentemente de transcrição.

1.2 - Este contrato não gera direito nem expectativa de direito para a CONTRATADA na totalidade, por

lote vencido, indicada no Termo de Referência, podendo ocorrer acréscimos e decréscimos permitidos na

legislação.

1.3 - A CONTRATANTE realizará a liquidação da nota fiscal após confirmação do recebimento do

serviço pela CPARM - CODONT e parecer técnico emitido pela Diretoria de Apoio Logístico da PMMG.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 - O valor global do presente contrato é de R$ ___________ (inserir valor por extenso), conforme

valor ofertado pela CONTRATADA na sessão do pregão para o lote. Será empenhado a favor da

CONTRATADA durante o exercício de vigência deste contrato o valor total ofertado, não gerando para a

CONTRATADA o direito de pagamento a seu favor do valor total ora empenhado durante o exercício de

vigência, ficando a liquidação da nota fiscal e o pagamento condicionados ao disposto no item 1.3 da

Cláusula Primeira. No valor total a ser pago estão incluídos todas as despesas com tributos, fretes,

transportes, encargos sociais e demais encargos incidentes sobre o objeto deste contrato, devendo a

CONTRATADA, na emissão da nota fiscal, aplicar a dedução de ICMS, se for o caso.

2.2 - Conforme a Lei Federal nº 10.192/01, os valores apresentados são

irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes pelo período de 12 (doze) meses, sendo

mantidas as vantagens oferecidas pela CONTRATADA quando da apresentação da proposta de preços.

Para tanto, serão observados os preços abaixo:

LOTE ÚNICO
NÚMERO
DE ITEM

ESPECIFICAÇÃO SUCINTA QUANTIDADE TOTAL (R$)
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2.3 - Quando houver caso de força maior, caso fortuito ou “fato do príncipe” que configure álea

econômica extraordinária ou extracontratual, de consequências incalculáveis, demonstrando o seu

impacto nos custo do contrato, deverá ser elaborada na petição planilha de custos comprovando a real

necessidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE

EXECUÇÃO

3.1 - A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto deste contrato no endereço, prazos, condições,

quantidades e qualidades previstas no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 08/2018 - CODONT,

parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

3.1.1 - Os serviços objeto deste contrato serão prestados na sede do Centro Odontológico da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais, sediado na Avenida do Contorno, nº 3.300, bairro Santa Efigênia,

Belo Horizonte - MG, CEP 30.110-018, telefone (31) 3307-0463.

3.1.1.1 - A prestação dos serviços será realizada no horário de 07:00 às 20:00 horas, de segunda a sexta-

feira, sem prejuízo de horários diversos definidos pelo Fiscal do Contrato. Para tanto, o Chefe da Seção

de Almoxarifado do Centro Odontológico deverá realizar o agendamento com a CONTRATADA, após a

assinatura do contrato e emissão da nota de empenho.

3.2 - A notificação de irregularidade no fornecimento do objeto será comunicada à CONTRATADA pelo

Chefe da Seção de Almoxarifado do CODONT, anexando-se o registro de alterações confeccionado.

3.3 - Verificando-se qualquer rejeição do objeto, a CONTRATADA será notificada para sanar as

irregularidades imediatamente, de forma que as exigências estabelecidas no Edital de Licitação do Pregão

Eletrônico nº 08/2018 – CODONT sejam satisfeitas, sem ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo

das sanções previstas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12 c/c artigo 16 do Decreto Estadual nº

44.786/08. E, em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, os fatos serão reduzidos a

termo e encaminhados à autoridade competente para aplicação de penalidades cabíveis previstas neste

instrumento.

3.4 - Havendo necessidade de correção de irregularidade devidamente comprovada por parte da

CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos, sendo considerado o fornecimento em atraso,

sujeitando-se à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras

sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.
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3.5 - A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará, por escrito, ao Chefe da

Seção de Almoxarifado do CODONT qualquer alteração que dificulte a execução deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS GARANTIAS

4.1 - A CONTRATADA, no prazo máximos de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, prestará

garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo

com as condições previstas no Edital, conforme disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, desde

que cumpridas as obrigações contratuais.

4.2 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de

mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

4.3 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.3.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

4.3.2 - Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;

4.3.3 -Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

4.3.4 - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber.

4.4 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislação que rege a matéria.

4.5 - Os depósitos para garantia das obrigações decorrentes da participação em licitações e/ou execução

do contrato, em dinheiro, serão obrigatoriamente efetuadas através de DAE emitido pela Seção de

Orçamento e Finanças do CODONT, vinculando-se ao contrato, sendo que este documento deverá ser

entregue na própria Seção de Orçamento e Finanças do CODONT.

4.6 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

readequada ou renovada nas mesmas condições.

4.7 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,

contados da data em que for notificada.

4.8 - O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.9 - Será considerada extinta a garantia:
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4.9.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato.

4.9.2 - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não comunique

a ocorrência de sinistros.

4.10 - Da garantia dos serviços prestados

4.10.1 - A CONTRATADA assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais complementares

por ela utilizados pelos períodos abaixo descritos, após a entrega definitiva da obra:

4.10.2 - Vícios aparentes: 12 (doze) meses após o recebimento provisório.

4.10.3 - Vícios redibitórios: 12 (doze) meses após a sua constatação.

4.10.4 - Vícios e patologias estruturais 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo,

independentemente da vigência do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO

5.1 - A CONTRATADA se obriga a executar o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2018,

Processo de Compra nº 83/2018, no endereço nele indicado.

5.2 - A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e nos

demais anexos.

5.3 - O recebimento do objeto pelo CONTRATANTE, observando o disposto no artigo 74 da Lei Federal

nº 8.666/93, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos:

5.3.1 - A entrega deverá ser realizada perante a CPARM (Comissão Permanente de Avaliação e

Recebimento de Materiais), designada pelo Chefe do Centro Odontológico para tal fim, que adotará os

seguintes procedimentos:

5.3.1.1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO: de posse dos documentos apresentados pela

CONTRATADA, de uma cópia do Anexo I do Edital e da proposta comercial respectiva, a Comissão

Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais – CPARM – do Centro Odontológico, por meio do

controle do Almoxarife, receberá os serviços para verificação das especificações, quantidade, qualidade,

prazos, preços e outros dados pertinentes ao Edital. Encontrando irregularidade, fixará prazos para

correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os serviços, mediante recibo.

5.3.1.1.1 - Caso fique constatada irregularidades na entrega dos serviços pela CONTRATADA, a

CPARM do Centro Odontológico deverá comunicar os referidos problemas, por escrito, ao Almoxarifado
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para que seja providenciada sua retificação, com a manifestação de prazo a ser estipulado para

encaminhamento ao fornecedor.

5.3.1.2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO: após o recebimento provisório, estando os serviços nos

exatos termos do Edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo, mediante

expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na nota fiscal, em conformidade com as normas

internas da PMMG.

5.3.1.2.1 - Caso fique constatada irregularidade na entrega, a CONTRATADA, após comunicação pela

CPARM, deverá saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

5.3.1.2.2 - Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, a CPARM reduzirá a termo os fatos

ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

5.3.1.2.3 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, os prazos de pagamento serão

suspensos e o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-se a CONTRATADA a aplicação de multa

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

instrumento.

5.3.1.2.4 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de recusar todo e qualquer serviço em desacordo

com a solicitação/especificação contida no Edital e no Termo de Referência, obrigando-se a

CONTRATADA a promover sua retificação, com a manifestação pela CPARM da Unidade, no prazo de

10 (dez) dias corridos.

5.3.1.2.5 - Os serviços, embora entregues e aceitos, ficarão sujeitos à substituição/correção, desde que

comprovada a preexistência de defeitos em discordância com a especificação do Termo de Referência,

má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de instalação, bem como alterações, dentro dos prazos de

garantia, que comprometam a integridade dos mesmos. O recolhimento de materiais, após a constatação

de defeitos, será de inteira responsabilidade da empresa vencedora do certame.

5.3.1.2.6 - Caberá ao Chefe do Almoxarifado acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como

sanar possíveis irregularidades, para atender ao previsto no artigo 67, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CODONT, de acordo

com a demanda solicitada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento

definitivo do objeto, conforme o item 5.3.1.2 da Cláusula Quinta, e mediante aceite da CPARM, no banco,

agência e conta bancária indicados pela CONTRATADA em sua proposta comercial ou na nota fiscal.
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6.2 - A nota de empenho será emitida pelo CONTRATANTE no valor total da proposta comercial, não

gerando para a CONTRATADA o direito à liquidação da nota fiscal e pagamento a seu favor da

totalidade do valor empenhado durante a vigência deste contrato, mas apenas do quantitativo

efetivamente entregue.

6.3 - Caso ocorra a não aceitação do objeto, o prazo de pagamento será suspenso, reiniciando-se após a

correção pela CONTRATADA.

6.4 - Sendo necessárias providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo

para pagamento será suspenso, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.5 - O CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA a efetivação do pagamento. Em caso de não

aprovação da fatura, por motivo de incorreção, imprecisão ou outro fato declarado pela CPARM, a fatura

será devolvida à CONTRATADA para a devida regularização, caso em que o prazo para pagamento

passará a correr da data de reapresentação da fatura com as devidas correções ou esclarecimentos

prestados.

6.6 - A devolução do documento para a devida regularização em hipótese alguma servirá de pretexto para

que a CONTRATADA suspenda o fornecimento do objeto.

6.7 - É vedada a antecipação do pagamento sob qualquer condição.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária abaixo

discriminada ou por quaisquer outras que vierem a substituí-la:

1251.06.181.110.4253.0001.33.90.39-22 - Fonte de Recurso 0.52.2

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

8.1 - Constituem obrigações das partes:

8.1.1 - DA CONTRATADA

a) Prestar os serviços na quantidade, qualidade e forma requisitada pelo CONTRATANTE, respeitadas as

especificações e condições constantes do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 08/2016 - CODONT e

seus anexos, além das disposições presentes neste instrumento.

b) Executar os serviços objeto da contratação no local determinado em até 30 (trinta) dias corridos após o

recebimento da nota de empenho.
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c) Entregar lista de funcionários indicados para prestação dos serviços, contendo nome completo, CPF e

identidade.

d) Assegurar a continuidade da prestação dos serviços, sem quaisquer interrupções.

e) Utilizar materiais de boa qualidade a fim de garantir a durabilidade dos serviços prestados.

f) Providenciar equipamentos de proteção individual para resguardar a integridade física dos funcionários

indicados para a prestação dos serviços.

g) Reparar, substituir e alterar eventuais discrepâncias entre o que foi determinado no Termo de

Referência e o serviço efetivamente prestado pela CONTRATADA.

h) Fornecer toda a documentação fiscal e técnica, sempre que solicitado.

i) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à prestação dos serviços, inclusive com as despesas de

transporte até o local de destino.

j) Cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE,

imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato ou instrumento

equivalente.

k) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelos agentes de fiscalização do

CONTRATANTE.

l) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado à Administração ou a terceiros, bem como

pela qualidade do material ofertado, durante todos os prazos de garantia.

m) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE

decorrente de vício na qualidade dos materiais fornecidos.

n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias no

objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos

termos da Lei Federal nº 8.666/93.

o) Responsabilizar-se pelo pagamento de tributos, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, bem

como todo o custo das prestações que envolvam a execução deste contrato, inexistindo solidariedade a

cargo do CONTRATANTE decorrente de eventual falha da CONTRATADA.

p) Emitir nota(s) fiscal(ais)/fatura(s) alusiva(s) aos serviços prestados até o primeiro dia útil do mês

subsequente ao dos serviços prestados, após medição contida em Parecer Técnico emitido por

servidor/funcionário da Diretoria de Apoio Logístico da PMMG.

q) Comunicar por escrito a não aceitabilidade de prorrogação do prazo de vigência e demais condições

ora pactuadas, considerando a não comunicação causa de descumprimento contratual, ensejando a
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aplicação das penalidades cabíveis, uma vez que a não comunicação gera a possibilidade de prorrogação

do contrato à critério do CONTRATANTE.

r) Aceitar a fiscalização/visita dos agentes de fiscalização do CONTRATANTE em seu estabelecimento

comercial, mesmo que sem aviso prévio.

s) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE durante o período de

vigência do contrato.

t) Manter seus empregados informados sobre as peculiaridades do local da prestação dos serviços,

orientando-os quanto ao sigilo absoluto a respeito das condições físicas e dados técnicos das Unidades

militares, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

u) Realizar as instalações de padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia, que deverão

ser executadas de modo a atender às necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas

da ABNT e das concessionárias.

v) Providenciar todo material e serviço destinado a instalação dos padrões de água e luz, inclusos na

planilha contida no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 08/2018 - CODONT.

x) Elaborar diário de obra que contemple os serviços executados e número de funcionários que estiverem

trabalhando no dia, registro do engenheiro, irregularidades como afastamento ou dispensa de funcionários,

informações sobre o tempo, atrasos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizando diariamente

este diário e entregar uma cópia no final do dia ao Fiscal do Contrato.

z) Disponibilizar responsável técnico para a reforma, o qual deverá permanecer diariamente no local de

sua execução por período igual ou superior a 03 (três) horas diárias. Esse profissional deverá emitir a sua

Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional em até 05 (cinco) dias úteis contados

a partir da assinatura deste contrato e entregar as vias ao CONTRATANTE devidamente assinadas.

8.1.2 - DO CONTRATANTE:

a) Solicitar à CONTRATADA que inicie a prestação dos serviços imediatamente após publicação deste

contrato.

b) Comunicar à CONTRATADA as regras e condições de acesso e permanência nas dependências

militares.

c) Restringir o acesso de funcionários indicados pela CONTRATADA por questão de conveniência e

oportunidade, devidamente justificada.

d) Inspecionar e fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, além de

receber o objeto.
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e) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão

ou desconformidade verificada na execução do contrato, para que seja regularizado imediatamente por ela,

sob pena de aplicação das sanções legais e contratualmente estipuladas.

f) Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados.

g) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste contrato.

h) Publicar, na forma da lei, extrato deste contrato e seus aditivos no órgão oficial do Estado.

i) Fazer fiscalização/visita no estabelecimento comercial da CONTRATADA, sempre que julgar

necessário.

j) Providenciar as condições necessárias à execução dos serviços, excetuando as obrigações da

CONTRATADA.

CLÁUSULA NOVA - DAS PENALIDADES

9.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na

execução do objeto, sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto

Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, além da

previsão do artigo 12 da Lei Estadual nº 14.167/02 c/c o artigo 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08, a

saber:

9.1.1 - ADVERTÊNCIA ESCRITA - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor

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

necessárias medidas de correção.

9.1.2 - MULTA MORATÓRIA - pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes

percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço realizado

com atraso;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a 30

(trinta) dias.

9.1.3 -Multa compensatória - pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre

o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas.

9.1.4 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do artigo 12 da Lei

Estadual nº 14.167/02 c/c o artigo 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08.
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9.1.5 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no

subitem anterior.

9.1.6 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de

controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

9.1.7 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto

no § 4º do artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12.

9.1.8 - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão do

Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo

Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade do exercício dos princípios da ampla defesa e do

contraditório.

9.1.9 - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da

constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE

com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

9.1.9.1 - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da

COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não

efetuados pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

9.1.9.2 - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

9.1.10 - Nenhuma parte será responsável perante a outra por atrasos ocasionados por motivo de força

maior ou caso fortuito.

9.1.10.1 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos

de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos

assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

9.1.11 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o

atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pelo

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

assumidas.

9.1.12 - A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar

com a Administração Pública Estadual- CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação
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da sanção, quando sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46 do Decreto

Estadual nº 45.902/12.

9.2 - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações

contratuais:

9.2.1 - Não atendimento das especificações técnicas relativas aos serviços previstas no Termo de

Referência.

9.2.2 - Retardamento imotivado de fornecimento;

9.2.3 - Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública

Estadual.

9.2.4 - Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como

se verdadeira ou perfeita fosse.

9.2.5 - Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

9.2.6 - Prestação de serviço de baixa qualidade.

9.3 - A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

9.4 - As sanções relacionadas nos itens 9.1.4 e 9.1.5 também poderão ser aplicadas àquele que:

9.4.1 - Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

9.4.2 - Apresentar declaração ou documentação falsa;

9.4.3 - Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

9.4.4 - Não mantiver a proposta;

9.4.5 - Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

9.4.6 - Comportar-se de modo inidôneo;

9.4.7 - Cometer fraude fiscal.

9.5 - A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa

e o contraditório, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 14.184/02 e no Decreto Estadual nº

45.902/12.

9.6 - As sanções relacionadas nos itens 9.1.4 e 9.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - A fiscalização dos serviços contratados competirá ao Chefe da Seção de Almoxarifado do

CONTRATANTE, podendo ser auxiliado por servidores designados.
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10.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas no

fornecimento ora ajustado ou ainda resultante de imperfeições de natureza técnica ou aquelas

provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil, e, na ocorrência deste, não implica em

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

10.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto fornecido e ora

contratado, caso ele se afaste das especificações do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 08/2018 -

CODONT e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 - Das decisões proferidas pela Administração caberão:

11.1.1 - Recurso, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de

aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária ou rescisão do contrato.

11.1.1.2 - Representação, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que

não caiba recurso hierárquico.

11.1.1.3 - Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

11.2 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas da unidade contratante, ou na sua falta, a seu

substituto, por intermédio de quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no

prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade

competente, devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do

recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

12.1 - O presente contrato, durante o seu período de vigência, poderá sofrer alterações, bem como

acréscimos, supressões e prorrogações, mediante Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II, e

artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO

13.1 - O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da data de sua publicação no

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
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13.2 – O CONTRATANTE poderá prorrogar o prazo uma vez e por igual período, por meio de Termo

Aditivo, observados os critérios de conveniência e oportunidade devidamente motivados.

13.3 – O CONTRATANTE fará a publicação deste contrato e de seus aditivos na Imprensa Oficial do

Estado de Minas Gerais, em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61

da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1 - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, desde que

ocorra alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93,

e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II, combinado com o artigo 78 do mesmo diploma legal.

14.2 - Na hipótese da rescisão prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, se procedida por culpa da

CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos a que tem direito, até o limite do

valor dos prejuízos comprovados, além de instaurar Procedimento Administrativo Punitivo para possível

aplicação das penalidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

15.1 - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará,

de forma alguma, em alteração contratual.

15.2 - É vedado à CONTRATADA subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste contrato.

15.3 - O Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 08/2018 – CODONT integram este instrumento

independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte (MG) para dirimir quaisquer questões oriundas da

execução deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este

contrato que, depois de lido e achado de acordo, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas

abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2018.

CONTRATANTE:
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Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM

Ordenador de Despesas - CODONT

CONTRATADA: ________________________________

Representante da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: _________________________ CI: ___________________ CPF: ________________________

NOME: _________________________ CI: ___________________ CPF: ________________________
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