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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2019
PLANEJAMENTO SIRP Nº 238/2019

 

Fornecimento de Bens
 

Tipo: MENOR PREÇO

 

Licitação com reserva de cota para ME, EPP e equiparados para o benefício do Decreto
Estadual nº 47.437/2018 e Lei Complementar nº 123/2006.

 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de veículos de serviços, zero quilômetro e
aquisição de placas de identificação veicular, estampadas,  mediante contrato, para
Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, conforme
especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.

 

RECIBO
 

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

respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail:
_________________________________________________________________________.

___________________________________, aos _______ /_______ / _______
_________________________________________________

(Assinatura)

 

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

PADRÃO - Edital Bem RP - Participação Mista SEPLAG/CECOMP 6923283         SEI 1500.01.0027966/2019-18 / pg. 1



 

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.
 

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

Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações ou modificações
do e-mail, sob pena de ser considerado válido o encaminhamento direcionado ao e-mail
declarado.

 

EDITAL

1. PREÂMBULO
2. DO OBJETO
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6. DO CREDENCIAMENTO
7. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
9. DA HABILITAÇÃO

10. DOS RECURSOS
11. DO REGISTRO DE PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO
12. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13. DA VIGÊNCIA DA ATA
14. DA CONTRATAÇÃO
15. DA SUBCONTRATAÇÃO
16. DA GARANTIA
17. DO PAGAMENTO
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19. DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO DE EDITAL I -     TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II -    MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE BENS
ANEXO DE EDITAL III -   MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL IV -   MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO DE EDITAL V -    AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
ANEXO DE EDITAL VI -    MINUTA DE CONTRATO
ANEXO DE EDITAL VII -   DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
ANEXO DE EDITAL VIII -  MINUTA DE ATA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS
NÃO PARTICIPANTES

 

1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Diretoria de Compras do Centro de
Serviços Compartilhados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, torna pública a
realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo MENOR PREÇO, em sessão
pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, visando o registro de preços para eventual
aquisição de veículos de serviços, zero quilômetro e aquisição de placas de
identificação veicular, estampadas,  mediante contrato, para Órgãos e Entidades da
Administração Pública do Estado de Minas Gerais, conforme especificações e condições
previstas neste edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de
2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n°
44.786, de 19 de Abril de 2008 e nº 46.311 de 16 de setembro de 2013.
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44.786, de 19 de Abril de 2008 e nº 46.311 de 16 de setembro de 2013.

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e
pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de
2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 47.437, 26 de
junho de 2018, nº.  Decreto 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de
1996, 47.686, de 26 de julho de 2019, pela Resolução SEPLAG nº. 13, de 07 de fevereiro de
2014 e nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º
3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei
Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus
anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro Adilson Pereira de Carvalho, MASP
346.461-7, designado por meio da Resolução nº 009 de 1º de fevereiro de 2019, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: [Inserir nome dos servidores que
compõem Equipe de Apoio].

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado
no item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro [inserir nome do Pregoeiro
substituto], designado por meio da Resolução nº 009 de 1º de fevereiro de 2019.

1.2. A sessão de pregão terá início no dia [Inserir dia] de [Inserir mês] de [Inserir
ano], às [Inserir horário] horas.

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

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

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a eventual
aquisição de veículos de serviços, zero quilômetro e aquisição de placas de
identificação veicular, estampadas,  mediante contrato, para Órgãos e Entidades da
Administração Pública do Estado de Minas Gerais, conforme especificações constantes no
Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com as exigências e quantidades
estabelecidas neste edital e seus anexos.

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

 

3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
3.1. Órgão Gerenciador:

3.1.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, por intermédio do CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS.

3.2. Órgãos Participantes:

3.2.1. Os órgãos e entidades da Administração Pública a seguir são
participantes e integram todo o procedimento licitatório e a Ata de Registro de
Preços:

3.2.1.1. [Inserir nome do órgão participante].

3.2.1.2. [Inserir nome do órgão participante].

3.2.1.3. [Inserir nome do órgão participante].
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3.3. Órgãos Não Participantes:

3.3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacional do Estado de Minas Gerais, que não tenha participado do certame
licitatório, mediante consulta prévia para manifestação sobre a possibilidade de
adesão e autorização do órgão gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e
submeter à anuência do fornecedor beneficiário, o qual deve optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e os
órgãos participantes.

3.3.2. A Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de outros
entes federativos, poderão igualmente utilizar-se da Ata de Registro de Preços, como
órgão ou entidade não participante, mediante prévia anuência do órgão gerenciador,
desde que observadas as condições estabelecidas no item 3.3.1 e no Decreto
Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.

3.3.3. A adesão deverá ser devidamente justificada no processo
administrativo do órgão ou entidade não participante, pertinente à licitação,
demonstrando a vantagem econômica na adesão à Ata, mencionando ainda a
similitude de condições, tempestividade do prazo, suficiência das quantidades e
qualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no que couber, as condições e
as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013,
e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.3.4. Cada adesão por outros órgãos/entidades de direito público não
poderá exceder ao quantitativo total registrado para cada item na Ata de Registro de
Preços, devendo o órgão gerenciador especificar o quantitativo que autoriza adesão,
mantendo registro no procedimento licitatório.

3.3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.3.6. Ao órgão ou entidade não participante que aderir à presente ata e ao
órgão ou entidade partícipe competem, nos respectivos procedimentos instaurados,
os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando todas as
ocorrências ao órgão gerenciador, em especial acerca de eventual recusa do
fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, características e origem dos
bens licitados, bem como a recusa em aceitar a Autorização de fornecimento ou
documento equivalente para fornecimento ou prestação de serviços.

3.4. As comunicações, informações e os termos de adesão realizados entre o
órgão gerenciador e os órgãos participantes e não participantes serão formalizados,
preferencialmente, em sistema informatizado, dispensando-se o encaminhamento de
documento impresso ao órgão gerenciador.

3.4.1. Excepcionalmente, por motivos de inviabilidade tecnológica, o órgão
gerenciador poderá dispensar a utilização de sistema informatizado no procedimento
de registro de preços, mediante justificativa anotada nos autos do procedimento de
compra.

3.4.2. Na hipótese do item 3.4.1, as comunicações, informações e termos de
adesão entre os órgãos gerenciador, participante e não participante poderão ser
formalizados mediante correspondência eletrônica ou qualquer outro meio eficaz, que
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deverão ser autuados.

3.5. As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser
remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes do
procedimento licitatório para registro de preços, observada como limite máximo a
quantidade total registrada para cada item.

3.5.1. Para o remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do
procedimento licitatório não será necessária autorização do beneficiário da Ata de
Registro de Preços.

3.5.2. O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo inicialmente
informado pelo órgão participante, com a sua anuência.

 

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão
ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro
até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação.

4.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.

4.2.1. 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).

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

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

4.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido
ao Pregoeiro, a ser protocolizado  junto ao PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa
João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo
Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c Pregoeiro Adilson Pereira de Carvalho), no
horário de 09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em
envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados
com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote),
assim como, de modo alternativo, protocolizado para o e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, observado o prazo previsto no subitem
4.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as
provas que se fizerem necessárias.

4.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será
comunicada aos interessados.

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

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

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

PADRÃO - Edital Bem RP - Participação Mista SEPLAG/CECOMP 6923283         SEI 1500.01.0027966/2019-18 / pg. 5

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


4.7. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas
serão arquivadas pela autoridade competente.

4.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

4.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início
e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
 

5.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que conhecem a todas
as exigências contidas neste Edital.

5.1.1. A participação nos lotes [Inserir os números dos lotes exclusivos a ME e
EPP] da presente licitação é limitada a licitantes enquadrados como beneficiários
indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018;

5.1.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser
observado o disposto no item 5.4 deste edital.

5.1.1.2. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a
cota principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º
do art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a
contratação do item deverá ocorrer pelo menor preço obtido.

5.1.1.3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada
definida nos termos do inciso I do § 2º do art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437,
de 26 de junho de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, desde que idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado
da cota principal.

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

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

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

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

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

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

5.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

5.4. Os beneficiários enquadrados no item 5.3 deste edital deverão declarar,
segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital, que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14
de dezembro de 2006, nos termos do parágrafo único do art. 13 Decreto Estadual nº
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47.437, de 26 de junho de 2018.

5.5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
5.5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio,
devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as
empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma
independente.

5.6. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

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

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

5.6.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art.
87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

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

5.6.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento
no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

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

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

5.6.8. Estiverem reunidas em consórcio.

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

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

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

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

6.2.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor
implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.
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6.3. Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no
site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via e-
mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento
de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

6.4. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que desejar
obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº. 47.437, de 2018 e pela
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016 deverá
comprovar a condição de beneficiário no momento do seu credenciamento ou quando da
atualização de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF,
desde que ocorram em momento anterior ao cadastramento da proposta comercial.

6.4.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios lista
dos no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
 

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

7.2. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências
deste edital e de seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

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

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

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

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

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

7.6.2. Na proposta de cada fornecedor participante, deverão ser informados
elementos mínimos para identificação do produto ofertado, no tocante a marca e o
modelo, em campo próprio do Sistema.

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

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

7.9. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos
do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar na proposta os
valores com e sem ICMS.

7.9.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço resultante da
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dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de
julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de
junho de 2014.

7.9.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços, a adjudicação e a homologação serão realizados a partir dos preços dos
quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

7.9.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.9.1 e 7.9.2.

7.9.4. O disposto nos subitens 7.9.1 e 7.9.2 não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.

7.9.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.9.4 deverão anexar
às 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/.

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

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais.

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

8.1.2. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e
não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações
contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da
proposta do licitante detentor do menor preço para cada lote.

8.1.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

8.2. DOS LANCES:

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

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

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

8.2.4. 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.

PADRÃO - Edital Bem RP - Participação Mista SEPLAG/CECOMP 6923283         SEI 1500.01.0027966/2019-18 / pg. 9



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

8.2.6. O proponente não poderá desistir de lance ofertado, salvo comprovação
de justificativa plausível a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances.

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

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

8.2.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes, com a identificação da data e
do horário.

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

8.2.10. 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.

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

8.3. DO JULGAMENTO

8.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM,
apurado de acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.

8.3.2. Encerrada a etapa de lances, convocar-se-á o beneficiário do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018 detentor da melhor proposta dentre
aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou
superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo
proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no
prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

8.3.2.1. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.

8.3.2.2. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das
condições habilitatórias do beneficiário obedecerá ao procedimento previsto no
item 8.3.9.

8.3.2.3. Se o beneficiário não apresentar proposta de preços ou não
atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará os beneficiários
remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.2,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.3.2.4. Caso não haja beneficiário dentro da situação de empate ou não
ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam atendidas as exigências
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documentais de habilitação, será classificado provisoriamente em primeiro
lugar o licitante originalmente detentor da melhor oferta.

8.3.2.5. O disposto no item 8.3.2 somente se aplicará quando a melhor
oferta válida não tiver sido apresentada por um dos beneficiários do subitem
5.3.

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

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

8.3.4.1. Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da
proposta inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta
vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor
global inicial;

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

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

8.3.6. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a
todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.

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

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

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

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

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

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

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

8.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta que deverá
comprovar sua habilitação no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, após a
solicitação do pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da documentação de
habilitação e da proposta comercial atualizada com os valores obtidos no pregão, por
meio do e-mail informado pelo pregoeiro.
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8.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a
documentação de habilitação e a proposta comercial atualizada com os valores
e descontos negociados no pregão no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
para o seguinte endereço:  PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João Paulo
II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG –
CEP 31.630-901 (a/c Adilson Pereira de Carvalho), no horário de 09h00min
(nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com
os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote).

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

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

9.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do
Ministério da Economia (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf)

9.1.2.   Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, da Controladoria-Geral da União;
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça; Lista de Licitantes
Inidôneos  do Tribunal de Contas da União; por meio do link de Consulta Consolidada
de Pessoa Jurídica (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP, da Controladoria-Geral do Estado
(https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul ),
nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº 13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. III do
art. 52 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

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

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

9.3. REGULARIDADE JURÍDICA:

9.3.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta Comercial e
das declarações constantes no Anexo III - Modelos de Declarações.
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9.3.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

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

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

9.3.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

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

9.3.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

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

9.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;

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

9.4.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada 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.

9.4.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes
do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos
relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito
Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

9.4.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

9.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de
negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

9.4.6. 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.

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

9.5.1. 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;

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

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

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

9.5.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital
– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao
sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD para os fins
previstos no item 10.5.2 do edital.

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

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

 

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

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo
 

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo
 

Ativo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante
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9.5.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em
qualquer um dos índices apresentados no item 10.5.6, o mesmo deverá apresentar
comprovação do valor do patrimônio líquido mínimo de  5% (cinco porcento) sobre o
valor do lance vencedor.

9.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.6.1. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com
as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de
Referência ANEXO a este Edital, por meio da apresentação de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

9.6.1.1. Lote 01 a 12 e 15: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade
técnica da Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao
quantitativo mínimo de 10% (dez por cento) das quantidades apresentadas no
Anexo I - Termo de Referência;

9.6.1.2. Lote 01 a 13 e 15: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade
técnica da Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao
quantitativo mínimo de 10% (dez por cento) das quantidades apresentadas no
Anexo I - Termo de Referência;

9.6.2. Os atestados deverão conter:

9.6.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).

9.6.2.2. Local e data de emissão.

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

9.6.2.4. Período da execução da atividade.

9.6.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 10.6.1,
é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características
do objeto da licitação.

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

9.6.4. Do Credenciamento Junto ao Detran

9.6.4.1. Aos participantes dos Lotes 13 e 14, para a comprovação da
regularidade ante aos órgãos competentes, será solicitado a apresentação do
Credenciamento junto DETRAN para comprovação da qualificação técnica para
o fornecimento de Placas de Identificação Veicular, nos termos da legislação
vigente.

9.7. DECLARAÇÕES:
9.7.1. Serão exigidas as declarações abaixo, cujas sugestões de modelo para
os itens 9.7.1.1 e 9.7.1.2 seguem anexas a este edital:

9.7.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, declaração de que o licitante não possui, em seu quadro,
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16
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anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo anexo a
este Edital.

9.7.1.2. Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, quanto aos beneficiários
enquadrados no item 5.3, declaração, segundo item 5.4, de que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como tal, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
 

9.8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.8.1. 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.

9.8.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade
vencido, será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o documento
via e-mail, no prazo máximo informado no item 8.3.9.

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

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

9.8.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova.

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

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

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

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

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

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

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

9.8.5. Aos beneficiários listados no item 5.3 será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para
regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgação
da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme
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disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018.

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

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

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

10.2. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das
razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados
por meio do sistema eletrônico, em formulários próprios, nos termos do art. 13, XLI, do
Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008, e, em caso de indisponibilidade
técnica ou material do sistema oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-
mail, observados os prazos previstos no item 10.1

10.3. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada
mediante documento protocolizado junto ao PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João
Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP
31.630-901 (a/c do Pregoeiro Adilson Pereira de Carvalho), no horário de 09h00min (nove
horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados, lacrados,
rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e
do processo licitatório (nº. do processo e lote), observados os prazos previstos no item
11.1.

10.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo
estabelecidos no item 10.1 do edital, além de que, a falta de manifestação imediata e
motivada do fornecedor, importará decadência do direito de recurso.

10.4.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá
não conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos
processuais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.

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

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

10.6.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;

10.6.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a
autoridade competente, conforme art. 8° do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de
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abril de 2008.

10.6.3. Inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos
processuais recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento, observado
item 10.4.1.

10.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

10.8. A decisão do recurso será divulgada no sítio eletrônico
www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos do referido pregão, bem como
comunicada via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram contrarrazões.

 

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

11.2. O Pregoeiro registrará o preço do licitante vencedor quando inexistir recurso
ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela
autoridade competente.

11.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade
dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta registrará o preço do licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.

11.4. Todos os participantes estão convidados e incentivados a realizarem o
registro adicional de preços para compor o cadastro de reserva, mesmo que não tenham
sido vencedores dos lotes disputados, seguindo a ordem de classificação e desde que
manifestem esta intenção ao final da sessão de lances e aceitem fornecer nas mesmas
condições e preço do licitante vencedor do certame.

11.4.1. Os licitantes que desejarem ter seus preços registrados deverão
apresentar toda a documentação exigida para comprovação da condição de
habilitação em pleno atendimento das condições deste edital.

 

12. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Os licitantes classificados que manifestarem a intenção de registrar preços,
para compor o Cadastro de Reserva à Ata de Registro de Preços, terão suas propostas e
documentação de habilitação analisadas e, para tal, deverão encaminhar os referidos
documentos, conforme disposto no item 9 do edital.

12.2. O registro adicional de preços em Ata estará condicionado à análise e
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação.

12.3. A convocação dos licitantes que registraram seus preços adicionais, para
compor o cadastro reserva, respeitará a ordem de classificação constante da ata e
ocorrerá, sucessivamente, sempre que seja cancelado ou suspenso o registro do preço do
beneficiário da ata.

12.4. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação,
procederem à assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, a qual, após
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas.

12.4.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.
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12.4.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro,
o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não
está cadastrado".

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

12.4.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo
eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e
demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações
prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa.

12.5. O prazo previsto para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

12.6. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído, na forma do art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, sem prejuízo das sanções previstas em lei.

12.7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
 

13. DA VIGÊNCIA DA ATA
13.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
 

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis, tais
como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento equivalente, sendo o
fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de acordo com os arts. 62 e 64
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e ainda, obedecidas as disposições pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de
16 de setembro de 2013.

14.1.1. O fornecedor detentor do preço registrado, na contratação, deverá
comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação.

14.1.2. Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente situação
regular no ato da emissão do termo de contrato, autorização de fornecimento, ou
documento equivalente, não compareça quando convocado ou não retire o
documento no prazo estipulado, será cancelado seu registro na ata e convocados os
fornecedores registrados com base nos arts. 11 e 12 do Decreto Estadual nº 46.311,
de 16 de setembro de 2013 e, não os havendo, os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, conforme item 12.7.

14.1.3. É facultado à Administração, quando o convocado não aceitar ou retirar
o termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento equivalente no prazo
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com
o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista
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no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

14.2. O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a proposta
vencedora deverá aceitar ou retirar o termo de contrato,  autorização de fornecimento, ou
documento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art. 18,
§2º do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008.

14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para aceitar ou retirar o termo
de contrato, autorização de fornecimento, ou documento equivalente, decorrentes desta
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
ora ajustado"

 

16. DA GARANTIA
16.1. Dos Veículos

16.1.1. Deverá ser apresentado prazo de garantia em face da fabricação e
validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, contados da
data do recebimento definitivo.

16.1.2. A garantia contratual consiste em prazo adicional, posterior e
complementar à garantia legal. 

16.1.3. A garantia contratual não prejudica a garantia legal do Fornecedor no
que tange aos vícios e defeitos de difícil constatação, a qual prevalece durante a vida
útil do veículo.

16.1.4. A substituição de peças ou componentes que apresentarem defeito ou
baixa eficiência antes do prazo de vida útil do mesmo é de responsabilidade da
Contratada, salvo se comprovado uso irregular do bem pela Contratante.

16.1.5. Durante o prazo de vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios,
defeitos ou incorreções deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para o
Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da notificação.

16.1.6. Os insumos e a mão-de-obra, quando das revisões em garantia,
estarão sujeitas às condições praticadas no mercado, nos termos das legislações
pertinentes e subsidiárias.

16.1.7. O veículo que, no período de 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente
comprovados pela frequência de manutenções corretivas realizadas em rede
autorizada, deverá ser substituído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Este prazo
será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela rede autorizada,
dentro do período supracitado.

16.1.8. O veículo que apresentar quaisquer defeitos, que impeçam ou
prejudiquem a sua utilização, deverá ser substituído no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, mediante notificação expedida pelo CONTRATANTE.

16.2. Do sinalizador acústico visual:
16.2.1. A garantia deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. Caso a
garantia do fabricante seja superior a 36 (trinta e seis) meses, esta prevalecerá.

16.3. Dos grafismos
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16.3.1. A garantia deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos.

16.4. Demais acessórios e equipamentos 
16.4.1. A garantia deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. Caso a
garantia do fabricante seja superior a 24 (vinte e quatro) meses, esta prevalecerá.

16.4.2. Oferecer assistência técnica autorizada em todo o Estado de Minas
Gerais.

17.  DO PAGAMENTO
17.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado de
Minas Gerais, 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 que o fornecedor indicar, no prazo
de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais
participantes, o pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos que
o fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se sujeita, mantendo-se os
prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

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

17.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da
validade da assinatura digital e a 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.

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

17.1.4. 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 considerado válido pela CONTRATANTE.

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

17.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.

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

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

 

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

18.1.1. advertência por escrito;

18.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s)
dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;

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

18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

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

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.

18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

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

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

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

18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

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

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;

18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
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pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

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

19.2. Todos os documentos relativos a essa licitação, enviados por meio físico, nas
hipóteses previstas na lei e neste edital, deverão ser entregues em envelopes lacrados,
rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e
do processo licitatório (nº. do pregão e lote).

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

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

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

19.6. 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.

19.7. A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de suas entregas
por procedimentos e critérios definidos no Anexo VII - Avaliação de fornecedores.

19.7.1. Os órgãos e entidades contratantes pertencentes ao Poder Executivo
Estadual, dependentes de recursos do Tesouro Estadual, deverão observar o
disposto na Resolução SEPLAG nº 13, de 2014.

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

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

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

[Inserir nome da autoridade competente e setor/Órgão correspondente]

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 21/08/2019, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6923283 e o código CRC 2BB1214F.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6923283
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Diretoria Central de Gestão Logística

Versão v.04.04.2019.

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  - VEÍCULOS DE SERVIÇO

 

         
 DATA

        Órgão
Solicitante

                   
 Número da
Unidade de
Compra

 
20/08/2019 SEPLAG 1501564

 

      Responsável pela Solicitação
                 
       
 Diretoria

Nome:  Viviane Carvalho Leite Caetano

Email:
viviane.caetano@planejamento.mg.gov.br

Ramal para contato:  3915-0357

Diretoria
Central
de
Gestão
Logística
- DCGL 

 

1. OBJETO:
 

1.1. Registro de Preços para aquisição de veículos de serviços, zero
quilômetro e aquisição de placas de identificação veicular, estampadas,  mediante
contrato, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais,
conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos;

 

Lote Código do
item  SIAD 

Unidade
de

aquisição
Especificação Técnica Sucinta do Objeto

1 1454382 Unidade

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
CARROCERIA: HATCH; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES;
NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 72CV;
CILINDRADA MINIMA: 997 CC; DIRECAO: ELETRICA OU
HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
COMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA (BICOMBUSTIVEL);
ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; OKM,
FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM
PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO, TAPETES E TODOS OS
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS DE SERIE NÃO
ESPECIFICADOS CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.
GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL

2 1467999 Unidade

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
CARROCERIA: MONOVOLUME; NUMERO LUGARES: 07
LUGARES; NUMERO PORTA: MINIMO 03 PORTAS; POTENCIA
MINIMA: 106CV; CILINDRADA MINIMA: 1747CC; DIRECAO:
HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE
PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE
PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL);
ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO, PROTETOR
DE MOTOR; O AUTOMOVEL DEVERA TER AS
IDENTIFICACOES PLOTADAS EM SUA AREA EXTERNA
SENDO A COR DA PINTURA, BEM COMO AS LOGOMARCAS
DEFINIDAS PELO ORGAO SOLICITANTE; COM PROTECAO
DE MOTOR E CAMBIO; TAPETES; 0KM, FABRICADO, NO
MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS
MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM
VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL

3 1705571 Unidade

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
CARROCERIA: SEDAN; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES;
NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 101 CV;
CILINDRADA MINIMA: 1590 CC; DIRECAO: CONFORME LINHA
DE PRODUCAO; TRACAO: CONFORME LINHA DE
PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE
PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) ;
ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; VEICULO 0
KM, FABRICADO HA NO MAXIMO 06 (SEIS) MESES, COM
TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

4 1473611 Unidade

CAMIONETA - CARROCERIA: ABERTA; CABINE: SIMPLES;
CAPACIDADE CARGA MINIMA: 0,7 TONELADAS; NUMERO
LUGARES: 02 LUGARES; NUMERO PORTA: 02 PORTAS;
POTENCIA MINIMA: 85 CV; CILINDRADA MINIMA: 1368 CC;
DIRECAO: ELETRICA OU HIDRAULICA; TRACAO: 4X2;
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
COMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA (BI-COMBUSTIVEL);
ACESSORIOS INCLUSOS: AR, CACAMBA COM PROTETOR
PARA TRANSPORTE DE CARGA; 0KM, FABRICADO,NO
MAXIMO,HA 06(SEIS)MESES, COM PROTECAO DE MOTOR E
CAMBIO,TAPETES E TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.
GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL.

5 1679694 Unidade

VAN - CARROCERIA: FECHADA; NUMERO LUGARES: 15
LUGARES; NUMERO PORTA: 3 PORTAS LATERAIS;
POTENCIA MINIMA: 127 CV; CILINDRADA MINIMA: 1990 CC;
DIRECAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO:
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO:
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL;
ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; VEÍCULO 0
KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, COM
TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS,
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

6 1620720 Unidade

ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO LUGARES: 29
LUGARES(SENDO UMA POLTRONA MOVEL) + MOTORISTA;
NUMERO DE PORTAS: 01 PORTA DE SERV.E UMA
COMPLEM. P/ DISPOSITIVO DPM; FAIXA POTENCIA: MINIMA
DE 149 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 2998 CC;
DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO:
METALICA,ADEQUADA P/ OPERACAO TERRENOS
ACIDENTADOS; SISTEMA DE FREIO: FREIO DE SERVICO
PNEUMATICO E/OU HIDRAULICO; TRACAO: TRASEIRA;
COMBUSTIVEL: DIESEL, POSSUIR CONDICAO DE
OPERACAO COM BIODIESEL; EQUIPAMENTO: DISPOSITIVO
PARA TRANSPOSICAO DE FRONTEIRA; 0KM, FABRICADO,
NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS
ACESSORIOSMINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE
CONFORME EDITAL.

ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO LUGARES: 59 LUGARES
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7 1620770 Unidade

(SENDO UMA POLTRONA MOVEL)+ MOTORISTA; NUMERO
DE PORTAS: 01 PORTA DE SERV. E UMA COMPL. P/
DISPOSITIVO DPM; FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 176CV;
FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 4.500CC; DIRECAO:
HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO: METALICA,
ADEQUADA P/ OPERACAO TERRENO ACIDENTADO;
SISTEMA DE FREIO: FREIO DE SERVICO PNEUMATICO E/OU
HIDRAULICO; TRACAO: TRASEIRA; COMBUSTIVEL: DIESEL,
POSSUIR CONDICAO DE OPERACAO COM BIODIESEL;
EQUIPAMENTO: DISPOSITIVO PARA TRANSPOSICAO DE
FRONTEIRA - DPM; 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6
(SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.
GARANTIA DO FABRICANTECONFORME EDITAL.

8 1709780 Unidade

CAMINHAO - CARROCERIA: TIPO PIPA MINIMO DE 8.000
LITROS; CAPACIDADE CARGA: MINIMA DE 9.000 KG; PTB -
PESO TOTAL BRUTO: MINIMO DE 16.000KG; POTENCIA:
MINIMA DE 185 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 4.500 CC;
DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: 4X2; COMBUSTIVEL:
DIESEL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS ; VEICULO 0 KM,
FABRICADO HA NO MAXIMO 06 (SEIS) MESES; COM TODOS
OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR.

9 1585789 Unidade

REBOQUE PARA VEICULO - UTILIZACAO: TRANSPORTE DE
VEICULOS; ESTRUTURA: ACO; CARROCERIA: ABERTA;
QUANTIDADE DE EIXOS: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
CAPACIDADE DE CARGA: MINIMO DE 4870 KG (CARGA UTIL
+ EQUIPAMENTOS); PROCEDENCIA: NACIONAL; CAMINHAO
TIPO 3/4,PLATAFORMA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8
TONELADAS DECARGA, COM 1 (UM) EIXO TRASEIRO, COM
INSTALACAO DE GUINCHO PLATAFORMAA PARA 02
VEICULOS. 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO,HA
6(SEIS)MESES,COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. 

10 1706730 Unidade

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
CARROCERIA: ADAPTADA PARA PESSOA COM
DEFICIENCIA - PCD; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES;
NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 111 CV;
CILINDRADA MINIMA: 1747 CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU
ELETRICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) ; ACESSORIOS
INCLUSOS: AR CONDICIONADO E RAMPA PARA PCD; 0KM,
FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM TODOS
OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE
CONFORME EDITAL.
 

11 1671162 Unidade

CAMINHONETE - CARROCERIA: ABERTA, CABINE DUPLA;
NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO DE PORTAS:
04 PORTAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA: MINIMA DE
0,650 TONELADAS; POTENCIA: MINIMA DE 140CV E MAXIMA
DE 230CV; CILINDRADA: MINIMA DE 1950CC E MAXIMA DE
3200CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO:
(4X2), (4X4) E (4X4) REDUZIDA; SUSPENSAO: CONFORME
LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME
LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL;
ACESSORIOS: AR CONDICIONADO;0KM,FABRICADO, NO
MAXIMO,HA 6(SEIS) MESES DA DATA DE EMPENHO COM
TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS,
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

12 1714082 Unidade

CAMINHONETE - CARROCERIA: COM CAPOTA FIBRA;
NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO DE PORTAS:
04 PORTAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA: MINIMA DE
1.000 KG (CARGA UTIL); POTENCIA: MINIMA 160 CV;
CILINDRADA: MINIMA 2.198 CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU
ELETRICA; TRACAO: (4X2), (4X4) E (4X4) REDUZIDA;
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA
DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: SINALIZADOR
ACUSTICO;AR;PROTETOR CACAMBA PVC EMBOR; 0 KM,
FABRICADO NO MAXIMO HA 6 (SEIS) MESES COM TODOS
OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR.

 

13
 

1711520 PAR

PLACA DE IDENTIFICACAO VEICULAR ESTAMPADA -
IDENTIFICACAO: VEICULOS; PADRAO: ATUAL; MATERIA-
PRIMA: ALUMINIO NAO GALVANIZADO; COR: BRANCA;
TARJETA: COM TARJETA;  ESPECIFICACOES DEVERAO
ATENDER RESOLUCAO VIGENTE DO CONSELHO
NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN E SUAS ALTERACOES.

 

14
 

1702254 PAR

PLACA DE IDENTIFICACAO VEICULAR ESTAMPADA -
 IDENTIFICACAO: VEICULOS; PADRAO: MERCOSUL;
MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; COR: BRANCA; TARJETA: SEM
TARJETA; AS ESPECIFICACOES DEVERAO ATENDER
RESOLUCAO VIGENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
TRANSITO CONTRAN, E SUAS ALTERACOES.

15 1597299 Unidade

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
CARROCERIA: HATCH; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES;
NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 100 CV;
CILINDRADA MINIMA: 1332 CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU
ELETRICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
SUSPENSAO: ELEVADA; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA
OU ETANOL); ACESSORIOS INCLUSOS: AR
CONDICIONADO; VEICULO 0 KM, FABRICADO HA NO
MAXIMO 06 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS
MINIMOS OBRIGATORIOS CONFORME LEGISLACAO EM
VIGOR.

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
2.1. Aquisição de veículos de serviços, zero quilômetro e aquisição de placas de
identificação veicular , estampadas,  para atendimento a Órgãos e Entidades da
Administração Pública do Estado de Minas Gerais, mediante contrato,  conforme
especificações e condições previstas neste edital e seus anexos;

2.2. Veículos de serviço conforme descrições e especificações contidas
nos Lotes 01 a 12 e 15;

2.3. As especificações das Placas de Identificação Veicular estampadas
descritas no Lote 13 referem-se as placas do padrão ATUAL, conforme
Resolução CONTRAN nº 231/2007;

2.4. As especificações das Placas de Identificação Veicular estampadas
descritas no Lote 14 referem-se as placas do padrão MERCOSUL , conforme Resolução
CONTRAN nº 780/2019;

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO OBJETO
 

3.1. A composição dos objetos se encontra distribuída em 15 (quinze) lotes, conforme
especificações descritas nos lotes 01 a 12 e 15, referentes a veículos de serviço, e lotes
13 e 14, referentes a placas de identificação veicular, conforme segue:

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

1 1454382 Unidade

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - CARROCERIA: HATCH; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 72CV; CILINDRADA MINIMA: 997 CC;
DIRECAO: ELETRICA OU HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA (BICOMBUSTIVEL); ACESSORIOS
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1 1454382 Unidade INCLUSOS: AR CONDICIONADO; OKM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO, TAPETES E TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS DE SERIE NÃO
ESPECIFICADOS CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL

Especificações Complementares

3.2. CONDIÇÕES GERAIS 

3.2.1. Veículo leve de pequeno porte, potência mínima de 72 cv, modelo Hatch, mínimo de 04 (quatro) portas, adesivado com logomarca da Instituição. Veículo zero Km, fabricado no máximo seis meses.

3.2.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
3.2.3. Cor
3.2.4. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.2.5. Grafismo
3.2.6. Conforme especificado em edital

3.2.7. Motor
3.2.8. Potência Minima de 72 cv

3.2.9. Cilindrada mínima de 997 cc

3.2.10. Sistema de alimentação
3.2.11. Injeção eletrônica.

3.2.12. Sistema de ignição
3.2.13. Eletrônica

3.2.14. Combustível
3.2.15. FLEX (gasolina e Etanol).

3.2.16. Câmbio
3.2.17. Conforme linha de produção

3.2.18. Tração
3.2.19. Conforme linha de produção.

3.2.20. Sistema de freio
3.2.21. Conforme linha de produção.

3.2.22. Suspensão
3.2.23. Conforme linha de produção.

3.2.24. Direção
3.2.25. Conforme linha de produção.

3.2.26. Rodas e Pneus
3.2.27. Rodas e pneus conforme linha de produção.

3.2.28. Sistema elétrico
3.2.29. Bateria

3.2.30. Mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de produção, com alternador compatível.

3.2.31. Acessórios inclusos
3.2.32. Proteção de motor;

3.2.33. Protetor de câmbio;

3.2.34. Todos os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.2.35. GARANTIA
3.2.36. Veículo
3.2.37. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.2.38. Grafismos
3.2.39. Garantia do fabricante conforme Edital;

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

2 1467999 Unidade

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - CARROCERIA: MONOVOLUME; NUMERO LUGARES: 07 LUGARES; NUMERO PORTA: MINIMO 03 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 106CV;
CILINDRADA MINIMA: 1747CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX
(GASOLINA E ETANOL); ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO, PROTETOR DE MOTOR; O AUTOMOVEL DEVERA TER AS IDENTIFICACOES PLOTADAS EM SUA AREA EXTERNA SENDO
A COR DA PINTURA, BEM COMO AS LOGOMARCAS DEFINIDAS PELO ORGAO SOLICITANTE; COM PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO; TAPETES; 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS)
MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL

Especificações Complementares

3.3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.3.1. Carroceria: Monovolume; número de lugares: 07 lugares; número de portas: no mínimo 3 portas; 0KM, fabricado a no máximo 06 (seis) meses; com proteção de motor e câmbio; e todos os acessórios mínimos
obrigatórios de série não especificados conforme legislação em vigor do CONTRAN.

3.3.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
3.3.3. Cor
3.3.4. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.3.5. Grafismo
3.3.6. Conforme especificado em edital;

3.3.7. Potência
3.3.8. Mínima de 106CV;

3.3.9. Cilindradas
3.3.10. Mínima de 1747CC;

3.3.11. Direção
3.3.12. Hidráulica ou elétrica;

3.3.13. Tração
3.3.14. Conforme linha de produção;

3.3.15. Suspensão
3.3.16. Conforme linha de produção;

3.3.17. Combustível
3.3.18. Flex (Gasolina e Etanol);

3.3.19. Equipamentos obrigatórios e Acessórios
3.3.20. Ar condicionado

3.3.21. Protetor de Motor

3.3.22. Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente;

3.3.23. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.3.24. Câmbio
3.3.25. Conforme linha de produção;

3.3.26. GARANTIA
3.3.27. Veículo
3.3.28. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.3.29. Grafismo
3.3.30. Garantia do fabricante conforme Edital;

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

3 1705571 Unidade
AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - CARROCERIA: SEDAN; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 101 CV; CILINDRADA MINIMA: 1590 CC;
DIRECAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) ; ACESSORIOS
INCLUSOS: AR CONDICIONADO; VEICULO 0 KM, FABRICADO HA NO MAXIMO 06 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

Especificações Complementares

3.4. CONDIÇÕES GERAIS
3.4.1. Carroceria: Sedan; número de portas: 5 portas; capacidade: 5 lugares; 0 km, fabricado, no máximo, ha 06 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios conforme legislação em vigor.

3.4.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
3.4.3. Cor
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3.4.4. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.4.5. Grafismo
3.4.6. Conforme especificado em edital;

3.4.7. Motor
3.4.8. Cilindrada: Mínima de 1590 CC;

3.4.9. Potência: Mínima de 101 CV;

3.4.10. Direção
3.4.11. Conforme linha de produção.

3.4.12. Tração
3.4.13. Conforme linha de produção.

3.4.14. Suspensão
3.4.15. Conforme linha de produção.

3.4.16. Combustível
3.4.17. FLEX (gasolina e Etanol);

3.4.18. Equipamentos obrigatórios e Acessórios
3.4.19. Ar Condicionado;

3.4.20. Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente;

3.4.21. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.4.22. GARANTIA
3.4.23. Veículo
3.4.24. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.4.25. Grafismos
3.4.26. Garantia do fabricante conforme Edital;

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

4 1473611 Unidade

 CAMIONETA - CARROCERIA: ABERTA; CABINE: SIMPLES; CAPACIDADE CARGA MINIMA: 0,7 TONELADAS; NUMERO LUGARES: 02 LUGARES; NUMERO PORTA: 02 PORTAS; POTENCIA MINIMA:
85 CV; CILINDRADA MINIMA: 1368 CC; DIRECAO: ELETRICA OU HIDRAULICA; TRACAO: 4X2; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA (BI-
COMBUSTIVEL); ACESSORIOS INCLUSOS: AR, CACAMBA COM PROTETOR PARA TRANSPORTE DE CARGA; 0KM, FABRICADO,NO MAXIMO,HA 06(SEIS)MESES, COM PROTECAO DE MOTOR E
CAMBIO,TAPETES E TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL.

Especificações Complementares

3.5. CONDIÇÕES GERAIS
3.5.1. Carroceria: aberta; cabine: simples; capacidade carga mínima: 0,7 toneladas; número lugares: 02 lugares; número porta: 02 portas; 0 KM, fabricado a no máximo 06 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos
obrigatórios conforme legislação em vigor.

3.5.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
3.5.3. Cor
3.5.4. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.5.5. Grafismo
3.5.6. Conforme especificado em edital;

3.5.7. Cabine
3.5.8. Simples;

3.5.9. Capacidade carga mínima
3.5.10. 0,7 Toneladas;

3.5.11. Motor
3.5.12. Potência: Mínima de 85 cv;

3.5.13. Cilindrada: Mínima de 1368 cc;

3.5.14. Direção
3.5.15. Hidráulica ou Elétrica;

3.5.16. Tração
3.5.17. 4X2;

3.5.18. Suspensão
3.5.19. Conforme linha de produção;

3.5.20. Combustível
3.5.21. Flex (Gasolina e Etanol);

3.5.22. Câmbio 

3.5.23. Conforme linha de produção;

3.5.24. Acessórios inclusos
3.5.25. Ar Condicionado;

3.5.26. Caçamba com protetor para transporte de cargas;

3.5.27. Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente;

3.5.28. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.5.29. GARANTIA
3.5.30. Veículo
3.5.31. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.5.32. Grafismo
3.5.33. Garantia do fabricante conforme Edital.

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

5 1679694  Unidade
VAN - CARROCERIA: FECHADA; NUMERO LUGARES: 15 LUGARES; NUMERO PORTA: 3 PORTAS LATERAIS; POTENCIA MINIMA: 127 CV; CILINDRADA MINIMA: 1990 CC; DIRECAO: CONFORME
LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS INCLUSOS: AR
CONDICIONADO; VEÍCULO 0 KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

Especificações Complementares

3.6. CONDIÇÕES GERAIS
3.6.1. Veículo de médio porte, modelo VAN, mínimo de 3 portas laterais, capacidade mínima de 15 lugares. Veículo 0 (zero) KM, fabricado há, no máximo, 06 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios
conforme legislação em vigor.

3.6.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
3.6.3. Carroceria
3.6.4. Fechada;

3.6.5. Cor
3.6.6. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.6.7. Grafismo
3.6.8. Conforme especificado em edital;

3.6.9. MOTOR
3.6.10. Potência: Mínima de 127cv;

3.6.11. Cilindrada: Mínima de 1.990 cc;

3.6.12. Direção
3.6.13. Conforme linha de produção;

3.6.14. Tração
3.6.15. Conforme linha de produção;

3.6.16. Suspensão
3.6.17. Conforme linha de produção;

3.6.18. Combustível
3.6.19. Diesel;
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3.6.20. Câmbio

3.6.21. Manual;

3.6.22. Acessórios inclusos
3.6.23. Ar condicionado;

3.6.24. Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente;

3.6.25. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.6.26. GARANTIA
3.6.27. Veículo
3.6.28. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.6.29. Grafismo
3.6.30. Garantia do fabricante conforme Edital.

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

6 1620720 Unidade

ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO LUGARES: 29 LUGARES(SENDO UMA POLTRONA MOVEL) + MOTORISTA; NUMERO DE PORTAS: 01 PORTA DE SERV.E UMA COMPLEM. P/ DISPOSITIVO DPM;
FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 149 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 2998 CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO: METALICA,ADEQUADA P/ OPERACAO TERRENOS
ACIDENTADOS; SISTEMA DE FREIO: FREIO DE SERVICO PNEUMATICO E/OU HIDRAULICO; TRACAO: TRASEIRA; COMBUSTIVEL: DIESEL, POSSUIR CONDICAO DE OPERACAO COM BIODIESEL;
EQUIPAMENTO: DISPOSITIVO PARA TRANSPOSICAO DE FRONTEIRA; 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOSMINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL.

Especificações Complementares

3.7. CONDIÇÕES GERAIS
3.7.1. Ônibus Rural Escolar – ORE 1: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, no mínimo, 29 ( vinte e nove) estudantes
sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que
permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.

3.7.2. DOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES
3.7.3. Para a fabricação, montagem e comercialização dos ônibus rurais escolares, é obrigatória a observação das referências dispostas em normas técnicas e legislações de trânsito e ambiental vigentes, em especial
àquelas diretamente relacionadas ao objeto.

3.7.4. GRAFISMO
3.7.5. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.7.6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.7.7. Sistemas e Componentes
3.7.8. Chassi

3.7.9. Plataforma (estrutura)

3.7.10. A plataforma deve ser constituída por longarinas e reforçada com travessas.

3.7.11. O balanço dianteiro não deve ser superior a 1.600 mm.

3.7.12. A plataforma deve permitir ângulos mínimos, conforme tabela abaixo, para entrada e saída de rampa (Figura 01), considerando o ORE com sua massa em ordem de marcha, conforme a norma ABNT NBR ISO e
suas atualizações:

3.7.13. Trem de Força
3.7.14. O motor deve ser dotado de gerenciamento eletrônico de injeção, estar posicionado na parte dianteira da plataforma, possuir protetor metálico de cárter/radiador, com resistência compatível para garantir a
integridade do cárter do motor e do radiador quanto a possíveis impactos, e com orifícios, preferencialmente, com formato oblongo, e sistema de refrigeração adequado para operações rurais, tanto em robustez como
comprovadamente para proteção contra impactos. O motor deve possuir potências e torques mínimos, conforme valores da tabela abaixo (tolerância de -5%).

3.7.15. As medições da potência e do torque devem estar em conformidade com as determinações da norma ABNT NBR ISO e suas atualizações.

3.7.16. Deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignição com marcha engatada. Deve ser equipado com dispositivo limitador de velocidade máxima ajustado para 70 km/h.

3.7.17. O bocal de saída do sistema de exaustão do motor deve estar localizado na traseira, inclinado para baixo (15 a 25° em relação ao plano horizontal), com a tubulação em posição horizontal.

3.7.18. A transmissão deve ser manual e sincronizada.

3.7.19. A embreagem deve ter acionamento hidráulico.

3.7.20. O eixo traseiro motriz deve ter rodados duplos, com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio.

3.7.21. O dispositivo de bloqueio de diferencial pode ser automático ou manual.

3.7.22. Na hipótese deste dispositivo ser manual, deve ser evidenciado no painel de controle o comando do dispositivo de bloqueio.

3.7.23. Sistema de Direção
3.7.24. O sistema de direção deve possuir assistência hidráulica ou elétrica.

3.7.25. Sistema de Suspensão e de Rodagem
3.7.26. Devem ser equipados com 02 (dois) eixos, sendo um direcional e outro trativo.

3.7.27. Deve possuir suspensão metálica adequada para a operação em terrenos acidentados.

3.7.28. Devem ser equipados com 07 (sete) rodas estampadas em aço e seus respectivos pneus, sendo 01 (um) conjunto de roda e pneu sobressalente (estepe), conforme tabela abaixo, de fabricação
corrente nacional, e com a devida certificação compulsória do Inmetro.

3.7.29. As rodas devem ser pintadas na cor alumínio.

3.7.30. As rodas dianteiras deverão ser equipadas com protetor de roda ou que os parafusos estejam posicionados no lado de dentro da roda (off set), permitindo a preservação dos parafusos de fixação.

3.7.31. Os pneus devem ser de uso misto (MS, M+S ou M&S), radiais, adequados a trajetos de curtas e médias distâncias em estradas de terra e de asfalto, com exposição a condições severas de operação tais como:
pedras, buracos, lama, irregularidades e má conservação.

3.7.32. O ORE poderá ser equipado com pneus direcionais no eixo dianteiro e trativo no eixo traseiro ou pneus idênticos no eixo dianteiro e eixo traseiro (Figuras 02)..

3.7.33. O ORE deve ser equipado com rodas de aro 17.5 x 6.00, ou opcionalmente 17.5 x 6.75, para emprego de pneus sem câmara.

3.7.34. Devem ter aplicação e quantidade de pneus conforme tabela abaixo:

3.7.35. Sistema Elétrico
3.7.36. Deve estar equipado com chave geral, eletromagnética na caixa de bateria com comando no posto do condutor, de fácil acesso, porém, quando do seu acionamento, não devem ser desativadas as funções do
registrador eletrônico instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) do tipo eletrônico ou digital, de emergência e dos sistemas com memória alimentada.

3.7.37. Quando do acionamento da chave geral, todos os demais circuitos devem permanecer desligados, bem como as luzes dos interruptores e do painel de controles devem manter-se apagadas.
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3.7.38. O sistema elétrico deve atender ao especificado da norma ABNT NBR e suas atualizações.

3.7.39. Deve estar equipado com alternador de corrente com capacidade igual ou superior a 80 Ah.

3.7.40. Quando equipados com sistema elétrico de 12 VDC podem possuir 01 (uma) ou mais baterias que apresentem capacidade total mínima de 170 Ah.

3.7.41. Quando equipados com sistema elétrico de 24 VDC, devem possuir 02 (duas) baterias com capacidade individual mínima de 100 Ah.

3.7.42. A(s) bateria(s) deve(m) estar acondicionada(s) em uma única estrutura metálica devidamente iluminada e com dreno, e o seu deslocamento deve ser de fácil operação.

3.7.43. Sistema de Freios
3.7.44. Deve ser equipado com freio de serviço pneumático e/ou hidráulico, com regulagem automática do sistema de freio.

3.7.45. O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumático ou mecânico.

3.7.46. Devem ser atendidos os critérios definidos nas normas ABNT para o método de ensaio e os requisitos mínimos para avaliação dos sistemas de freios.

3.7.47. Carroçaria
3.7.48. Gabinete Externo
3.7.49. As tampas do bocal do tanque de combustível e do tanque do Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo (Arla 32) (quando existente) devem estar protegidas de poeira e lama por meio de duto flexível, interligando a
carroçaria ao tanque de combustível, e deve possuir dreno.

3.7.50. Este duto não deve interferir na operação de abertura e fechamento do bocal.

3.7.51. O tanque de combustível e o tanque do Arla 32 (quando existente) devem possuir protetor metálico com resistência compatível para garantir as suas integridades quanto aos possíveis impactos, e com orifícios para
minimizar o acúmulo de resíduos.

3.7.52. Todos os componentes estruturais devem receber tratamento anticorrosivo e antirruído.

3.7.53. Deve ser equipado com para-barros de borracha, com dimensões compatíveis para a retenção de impactos de resíduos.

3.7.54. Comprimento Total
3.7.55. O comprimento total dos OREs deve ser menor ou igual a 7.000 (tolerância de +10%).

3.7.56. O comprimento total é a distância entre 02 (dois) planos verticais perpendiculares ao plano longitudinal médio dos OREs e que tangenciam a dianteira e a traseira da carroçaria.

3.7.57. Todos os componentes dos OREs, inclusive qualquer um que se projete da dianteira ou traseira (para-choques, etc.), devem estar contidos entre esses 02 (dois) planos, exceto ganchos para conexão de reboque.

3.7.58. A medida dimensional do balanço traseiro do ORE deve ser de, no máximo, 71% da medida dimensional do entre eixos.

3.7.59. Largura Interna
3.7.60. A largura interna mínima dos ORE deve ser de 2.100 mm (tolerância de +3%) Havendo largura interna maior que a mínima, os bancos dos estudantes devem ser aumentados no seu comprimento em valor igual a
esta diferença, mantendo-se inalterada a dimensão de 300 mm de largura do corredor de circulação.

3.7.61. Largura Externa
3.7.62. A largura externa máxima do ORE devem ser de 2.600 mm, compreendidos pela distância entre 02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal médio, e que o tangenciam em ambos os lados deste plano.

3.7.63. Na determinação da largura estão incluídos todos os componentes dos OREs, inclusive qualquer projeção lateral (cubos das rodas, apoios da porta de serviço, para-choques, perfis, frisos laterais e aros de rodas),
estando excluídos os espelhos retrovisores externos, luzes de sinalização, indicadores/sistema de controle de pressão dos pneus, e para-lamas flexíveis.

3.7.64. Altura Externa
3.7.65. A altura externa máxima do ORE entre o plano de apoio e um plano horizontal tangente à sua parte mais alta deve ser de 3.500 mm, considerando todos os componentes fixos entre estes 02 (dois) planos.

3.7.66. Para-Choque
3.7.67. Deve ser equipado, em cada extremidade, com para-choque do tipo envolvente, devidamente reforçado na parte interna para absorver impactos, com extremidades encurvadas ou anguladas, com as faces inferiores
coincidentes com as faces inferiores das saias das carroçarias.

3.7.68. A altura máxima dos para-choques deve ser obtida entre o plano da face inferior, entre seu ponto central e o pavimento, estando o ORE com sua massa em ordem de marcha, conforme disposto
na norma ABNT NBR ISO e suas atualizações.

3.7.69. A altura máxima do para-choque traseiro em relação ao plano de apoio das rodas é de 400 mm.

3.7.70. Devem ser instalados no para-choque traseiro, sensores de aproximação.

3.7.71. Para atender a especificação do ângulo mínimo de saída o ORE pode contar com para-choque traseiro retrátil (Figura 04).

3.7.72. No para-choque traseiro retrátil devem ser aplicados dispositivos refletivos de segurança.

3.7.73. O formato, posicionamento e o dimensionamento do para-choque traseiro retrátil ficam a critério do fornecedor, devendo constar no projeto técnico do ORE. Não deve ser considerado para fins de medição do ângulo
de saída.

3.7.74. Saias
3.7.75. A altura das saias laterais da carroçaria em relação ao plano de apoio às rodas, medida no centro do entre eixos, deve ser maior ou igual a 500 mm (tolerância de -5%):
Devem ser instalados reforços internos (metálicos) nas saias dianteiras.

3.7.76. Sistema de Iluminação Externa e de Sinalização
3.7.77. O conjunto óptico do ORE deve ser ajustado conforme o projeto de cada fornecedor, admitindo-se uma tolerância de ±10% nas dimensões verticais citadas nas respectivas resoluções do Contran.

3.7.78. Deve dispor de lanternas intermitentes de luz branca, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e de luz vermelha dispostas nas extremidades da parte superior traseira, ativadas em conjunto com o
acionamento da porta de serviço.

3.7.79. Deve ser provido de lanterna de freio elevada (brake light) instalada na máscara traseira, com seu centro geométrico sobre a linha central vertical do ORE.

3.7.80. A intensidade de luminosidade da lanterna elevada deve garantir, no mínimo, a mesma luminosidade produzida pelas demais luzes de freio.

3.7.81. Deve ser provido de lanterna de marcha-a-ré adicional instalada na máscara traseira, abaixo da lanterna de freio elevada (brake light). O seu acionamento deve ser conjugado com as demais lanternas de marcha- a-
ré.

3.7.82. A lanterna de freio elevada (brake light) deve ser combinada com as lanternas de freio, não devendo ser agrupada, combinada ou reciprocamente incorporada com qualquer outra lanterna, só podendo ser ativada
quando da aplicação do freio de serviço.

3.7.83. Para efeito de segurança na utilização de marcha-a-ré, deve ser incorporado um sinal com pressão sonora, que deve funcionar de maneira sincronizada com as luzes de marcha-a-ré.

3.7.84. O dispositivo acústico, do tipo sirene, deve estar localizado na parte traseira do ORE.

3.7.85. Deve possuir, em cada lado da carroçaria e na traseira, em distâncias aproximadamente iguais, lanternas na cor âmbar, agrupadas a retrorrefletores, conforme previsto nas Resoluções Contran e suas atualizações.

3.7.86. Comunicação Visual e Tátil
3.7.87. No projeto de comunicação visual interna e externa do ORE, devem ser atendidos todos os conceitos e critérios definidos na norma ABNT e suas atualizações.

3.7.88. O SIA (Símbolo Internacional de Acesso) deve ser protegido por verniz.

3.7.89. Exceto o SIA do para-brisa, os 02 (dois) SIA restantes devem ser protegidos com verniz, facilitando a identificação de sua aplicação, com espessura de camada adequada para a manutenção de suas integridades.

3.7.90. Devem ser utilizadas simbologias específicas em todas as informações e orientações existentes no interior do ORE.

3.7.91. Deve ser aplicado dispositivo de sinalização tátil nas colunas e/ou balaústres próximas às poltronas preferenciais.

3.7.92. A cor externa do ORE deve ser “Amarelo Escolar” (referência da cor: 1.25Y 7/12 - Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bi componente, com espessura da camada seca entre 50 e 60 µm,
sem prejuízo da faixa definida abaixo.

3.7.93. Na traseira e nas laterais das carroçarias, deve ser pintada, em toda a sua extensão, uma faixa horizontal com as seguintes especificações: cor preta com 400 mm ± 10 mm de largura, a meia altura da carroçaria, na
qual deve ser inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm ± 10 mm, na cor “Amarelo Escolar”, pintado em sistema poliuretano bi componente, e espessura da camada
seca entre 50 e 60 µm.

3.7.94. Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma película na cor preta para proteção solar do condutor, com largura de 280mm ±10mm, contendo de forma centralizada o dístico “ESCOLAR”, na cor
amarela, com altura da letra de 200mm, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo lado externo do ORE.

3.7.95. Não é permitida a instalação de caixa de vista.

3.7.96. Além dos itens acima, a traseira e as laterais da carroçaria, deverão ser plotadas de acordo com o layout a ser fornecido.

3.7.97. Na máscara traseira do ORE deve ser afixado um adesivo refletivo na cor preta, protegido por verniz, contendo a expressão “Como estou dirigindo? Ligue 155 ”, na tipologia Arial, devendo ser protegido com verniz.

3.7.98. Na máscara traseira da carroçaria, deve ser afixada uma placa de sinalização de limitação de velocidade confeccionada em adesivo refletivo, devendo ser protegida com verniz.

3.7.99. Deve possuir dispositivos refletivos de segurança, cujas características refletivas do material estão definidas na Resolução Contran e suas atualizações, afixados nas laterais e na traseira do ORE, alternando os
segmentos de cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e distribuídos de forma uniforme, observando que as extremidades externas localizadas na traseira do ORE devem ser vermelhas.

3.7.100. Painel Traseiro
3.7.101. O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem área envidraçada.

3.7.102. Deve existir, no painel traseiro, compartimento com acesso externo, para a guarda do conjunto sobressalente (estepe) e dos equipamentos mínimos necessários para a sua substituição (macaco hidráulico e chave
de roda), triângulo e dispositivo para rebocador.

3.7.103. O compartimento deve possuir internamente, luminária (s) com luminosidade adequada para a sua utilização e dispositivo do tipo lençol de borracha, quando aplicável, para proteção do para-choque durante o
procedimento de operação do estepe.

3.7.104. A guarda e a retirada do estepe deverão ser executadas através da utilização de um dispositivo embarcado que possibilite a realização dessas operações por apenas 01 (uma) única pessoa.

3.7.105. Porta de Serviço e Degraus
3.7.106. A porta de serviço do OREs deve ser posicionada atrás do eixo dianteiro (direcional), o mais próximo possível deste, atendendo os requisitos técnicos e construtivos.

3.7.107. O vão livre mínimo para passagem deve ter 650 mm na largura, sendo que a altura obtida a partir do patamar de embarque deve ser no mínimo de 1.700 mm.

3.7.108. Para efeito da largura útil da porta de serviço, deve ser garantida uma altura entre 700 e 1.600 mm (tolerância de +5%), relativa ao nível do primeiro degrau, sendo que e dimensão pode ser reduzida em até 100 mm
quando esta medição for feita no nível do pega-mãos (Figura 05).
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3.7.109. A porta de serviço deve ser do tipo folha simples, e o seu sistema de movimentação deve ser elétrico, pneumático ou qualquer outro meio automatizado.

3.7.110. A folha da porta de serviço deve abrir de forma que o seu lado interno fique voltado para a área de acesso do OREs e que sua projeção para o lado externo do veículo não seja maior que 350 mm.

3.7.111. Os dispositivos de movimentação da porta de serviço não podem ser posicionados de forma a obstruir a passagem, nem colocar em risco a integridade física dos estudantes, tanto no embarque como no
desembarque.

3.7.112. A porta de serviço deve conter área envidraçada em sua parte superior e inferior que corresponda a no mínimo 70% de sua área de superfície.

3.7.113. Todos os vidros utilizados devem ser de segurança, conforme disposto nas normas ABNT NBR e Resolução Contran e suas atualizações.

3.7.114. A porta de serviço deve contar com dispositivos que permitam, em caso de emergência, a abertura manual, pelo interior do OREs e pelo seu lado externo.

3.7.115. No lado interno do OREs, o dispositivo deve estar ao alcance dos estudantes, preferencialmente centralizado em relação à porta de serviço e posicionado preferencialmente acima do mecanismo de acionamento da
porta de serviço, devidamente protegido para evitar o seu acionamento acidental.

3.7.116. Deve possuir legenda que permita a sua identificação e o método de operação.

3.7.117. A porta de serviço deve possuir em sua estrutura uma fechadura externa com chave.

3.7.118. Os OREs devem ter um sistema de segurança que não permita a abertura da porta de serviço quando em circulação. Entretanto, o dispositivo pode permitir a abertura da porta de serviço em velocidades inferiores a
05 km/h, exclusivamente para procedimento de parada para embarque e desembarque de estudantes.

3.7.119. O procedimento de abertura e fechamento da porta de serviço do OREs deve ser feito exclusivamente pelo condutor.

3.7.120. A porta de serviço, quando com acionamento elétrico, pneumático, ou qualquer outro meio automatizado, deve possuir um sistema de segurança do tipo antiesmagamento.

3.7.121. Além deste sistema de segurança, a porta de serviço deve possuir vedação de borracha de no mínimo 60 mm de largura em cada borda lateral. A vedação de borracha aplica-se também a porta de serviço com
acionamento manual.

3.7.122. Quando com acionamento elétrico, pneumático, ou qualquer outro meio automatizado, o sistema de bloqueio da porta de serviço deve liberar o movimento para partida do OREs, desde que a porta de serviço já
tenha completado no mínimo metade do processo de fechamento ou até o giro de metade do perímetro do pneu, com desativação da aceleração caso a porta de serviço permaneça aberta. Deve haver um dispositivo que
interprete a condição de "porta de serviço fechada".

3.7.123. Os apoios para embarque e desembarque devem ser na cor amarela e guarnecer a entrada e saída do OREs, instalados sempre no interior da carroçaria, admitindo-se fixá-los na folha da porta de serviço, desde
que somente se projetem para o exterior quando estas estiverem abertas.

3.7.124. Adicionalmente, para o OREs, e quando aplicável, devem ser instalados corrimãos inferiores (tipo bengala), no poço dos degraus, posicionados entre o piso interno e o patamar do degrau da escada, mantendo-se
um vão livre mínimo de 650 mm. - (Figuras 06).

3.7.125. Deve possuir, quando aplicável, um pega-mão instalado na folha da porta de serviço, cuja posição deve estar a 400 mm e a 1.000 mm de altura, medidos a partir do piso do primeiro degrau, formando simetria
aproximadamente paralela à inclinação da escada.

3.7.126. Os apoios de embarque não podem obstruir o acesso, nem reduzir a largura efetiva do corredor interno de circulação.

3.7.127. A porta de serviço do OREs deve possuir vedação que não permita a entrada de água e poeira no seu interior. A vedação deve ocorrer com a utilização de dispositivo do tipo borracha nas suas
extremidades da porta de serviço, (Figura 07)

3.7.128. A escada de acesso ao ORE deve ser construída com 03 (três) degraus - (Figura 08). Admitir se-á, quando aplicável, 02 (dois) degraus

 

3.7.129. Referências:.

3.7.130. A = altura em relação ao solo.

3.7.131. B = altura do espelho do degrau.

3.7.132. C = comprimento do piso do degrau.

3.7.133. No mínimo, 01 (uma) luminária deve ser instalada na região de embarque e desembarque do ORE, com índice de luminosidade não inferior a 30 lux, acionada pelo mecanismo de abertura da porta de serviço. Essa
iluminação deve possibilitar a visualização da área externa ao ORE, junto à porta de serviço.

3.7.134. Os degraus da escada devem possuir um perfil de acabamento na cor amarela, junto as suas bordas ou arestas, com largura mínima de 10 mm.

3.7.135. A superfície de piso dos degraus deve possuir características antiderrapantes.

3.7.136. No piso do primeiro degrau deve ser instalado um dreno para escoamento de água (Figuras 9).

3.7.137. Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), equipamento instalado no OREs para transposição de fronteira para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar
o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno, devidamente certificado pelo Inmetro nos termos da Portaria Inmetro nº 151, de 2016, e demais normativos do
Inmetro aplicado à transposição de fronteira.

3.7.138. Os OREs devem ser equipados com DPM, conforme disposto na norma ABNT NBR 16558:2017 e suas atualizações, e possuir 01 (uma) poltrona móvel obrigatória, totalizando, no mínimo, 02 (duas) poltronas
reservadas para o estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida.

3.7.139. Não deve ser instalado o banco individual com o assento basculante.

3.7.140. Os OREs, devem ter um local apropriado para a acomodação de no mínimo uma cadeira de rodas, e a(s) poltrona(s) móvel(is) deve(m) dispor de um cinto de segurança de três pontos e um colete torácico de quatro
pontos, conforme disposto na norma ABNT NBR e suas atualizações (Figura 10).
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3.7.141. O ORE, deve dispor de uma porta complementar, posicionada na lateral do veículo após a porta de serviço, podendo ter funcionamento manual ou automática, com trava de segurança ou chave que impeça sua
abertura acidental pelo interior do veículo. Esta porta complementar deve possuir vedação e proteção impedido a entrada de água e poeira no interior do veículo.

3.7.142. A porta complementar de acesso por meio do DPM deve ter largura mínima de 800 mm, proporcionando um vão livre de no mínimo 300 mm para a movimentação das pernas do usuário durante o embarque e
desembarque, e altura mínima de 1.350 mm, tolerância de±10%, proporcionando um vão livre de 900 mm acima da linha do assento da poltrona móvel.

3.7.143. As instruções de uso e informações importantes a serem observadas nos procedimentos de embarque e desembarque por meio de Dispositivo de Poltrona Móvel devem estar em local de fácil visualização que
possibilite seu perfeito funcionamento.

3.7.144. Para-Brisa e Janelas
3.7.145. O vidro do para-brisa deve ser de vidro de segurança laminado, conforme a norma ABNT NBR e suas atualizações.

3.7.146. Todos os vidros utilizados nas janelas devem ser de segurança, conforme disposto na norma ABNT NBR, na Resolução CONTRAN, e suas atualizações.

3.7.147. As janelas laterais devem ser construídas com vidros móveis, capazes de deslizar em caixilhos próprios.

3.7.148. Para o ORE, as janelas laterais devem possuir na sua parte inferior vidros fixos (bandeira) e sua altura deve ser 1/3 (um terço) da altura da janela. Janelas de acabamento, de complementação ou de necessidades
estruturais podem ser totalmente fixas.

3.7.149. A abertura dos vidros móveis superiores, exceto as janelas de acabamento e/ou complementação, por questões de segurança, deve ser de 150 mm (tolerância de -05 e +10
mm) em cada uma das folhas, que contará com limitadores de abertura, fixados nas estruturas das esquadrias, e de difícil remoção (Figura 11).

3.7.150. As janelas devem possuir dispositivos que permitam os seus travamentos.

3.7.151. As janelas devem ter suas larguras compreendidas entre 1.100 e 1.600 mm com altura mínima de 700 mm, exceto para janelas de acabamento e/ou complementação de necessidades estruturais.

3.7.152. A altura do peitoril da janela, medida da parte inferior exposta do vidro em relação ao piso interno, deve estar entre 700 e 1.000 mm, excetuando-se:

a) as janelas localizadas no posto de comando;

b) as janelas localizadas nas regiões das caixas de rodas ou patamares elevados.

3.7.153. As janelas devem possuir barra de proteção, soldada na estrutura dos vidros fixos, (Figura 12). 

                                                                                           

3.7.154. Todos os vidros das janelas que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do ORE, conforme o Anexo da Resolução Contran e suas atualizações, devem ser escurecidos originalmente,
sem a utilização de películas específicas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricação do vidro (vidro colorido na massa).

3.7.155. Todos os vidros das janelas, do para-brisa, além das divisórias internas, quando existente, devem cumprir com as prescrições de segurança no que se refere ao modo de fragmentação, resistência ao impacto da
cabeça e resistência a abrasão, conforme Resolução Contran e suas atualizações.

3.7.156. Admite-se quebra-vento na janela do condutor, desde que, quando aberto, não seja projetado mais do que 100 mm em relação à lateral do ORE.

3.7.157. Gabinete Interno
3.7.158. A altura interna em qualquer ponto do corredor central de circulação de estudantes, medida verticalmente do piso do ORE ao revestimento interior do teto, deve ser no mínimo 1.800 mm.

3.7.159. Para os OREs todas as superfícies do piso devem ser em alumínio lavrado, podendo ser utilizado outros materiais nas caixas de rodas e piso da cabine do condutor.

3.7.160. As superfícies do piso do Dispositivo de Poltrona Móvel, degraus internos, área de embarque e desembarque, rampas internas e de acesso aos OREs devem possuir características antiderrapantes.

3.7.161. Para os OREs, quando da utilização de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso, deve haver tratamento específico para evitar apodrecimento, ação de fungos, entre outros.

3.7.162. Todos os componentes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte interna da saia da carroçaria, quando construídas com materiais sujeitos à corrosão, devem receber tratamentos anticorrosivo e anti ruído.

3.7.163. As tampas de inspeção eventualmente existentes no piso do ORE devem estar montadas e fixadas de modo a não poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilização de ferramentas ou chaves.

3.7.164. Os dispositivos para abertura das tampas de inspeção ou de acabamento (por exemplo: perfis, sinalizadores, entre outros) do piso não podem ultrapassar 6,5 mm do nível do piso.

3.7.165. Não pode ser instalado qualquer acessório ou equipamento sobre as tampas que dificulte a realização de inspeção ou manutenção nos agregados mecânicos.

3.7.166. No assoalho devem ser instalados, no mínimo, 06 (seis) drenos para escoamento de água, nas seguintes localizações e distribuições: 02 (dois) na traseira, 02 (dois) na dianteira e 02 (dois) no centro (Figuras 09).

3.7.167. Identificação dos desníveis e limites
3.7.168. Deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura mínima de 10 mm, para identificação de todos os desníveis existentes ao longo do salão de estudantes, abrangendo
inclusive regiões expostas das caixas de rodas e degraus, quando existentes;

3.7.169. Na região da porta de serviço deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura mínima de 10 mm, para identificação dos limites do piso interno.

3.7.170. Ventilação Interna

3.7.171. A quantidade mínima de dispositivos de ventilação para garantir a renovação do ar no interior do ORE, deve ser conforme tabela abaixo: 

3.7.172. Os dispositivos de ventilação devem estar localizados o mais próximo possível do eixo longitudinal do ORE.

3.7.173. Os dispositivos de ventilação devem ser instalados alternadamente, e localizados ao longo do teto de maneira uniforme.

3.7.174. Os dispositivos de ventilação devem estar protegidos para possibilitar sua utilização em dias chuvosos.

3.7.175. Deve haver um sistema de desembaçador do vidro do para-brisa constituído por trocador (es) de calor do tipo líquido/ar, não sendo admitido aquecimento pelo princípio de efeito “Joule”, com velocidades e
capacidade de vazão suficiente para desembaçamento do citado vidro, principalmente no campo de visão principal do condutor.

3.7.176. Iluminação Interna
3.7.177. O sistema de iluminação do salão de estudantes e da região da porta de serviço do ORE deve propiciar níveis adequados de iluminação que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentação e o acesso às
informações pelos estudantes, principalmente daqueles com baixa visão.

3.7.178. A iluminação do ORE deve ser produzida por fonte de luz com o acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentação feita por, no mínimo, 02 (dois) circuitos com interruptores independentes, de
maneira que na falha de um o outro circuito garanta, no mínimo, 50% da iluminação total.

3.7.179. No posto de comando, e na primeira fila de poltronas atrás dele, admite-se uma iluminação com índice de luminosidade não inferior a 30 lux, de maneira a minimizar reflexos no para-brisa e nos espelhos retrovisores
internos.

3.7.180. No posto de comando devem ser instaladas 02 (duas) luminárias com controles independentes.

3.7.181. Revestimento Interno
3.7.182. Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir características de retardamento à propagação de fogo e não podem produzir farpas em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamentos
térmico e acústico.

3.7.183. O compartimento do motor e o sistema de exaustão devem ter isolamento térmico e acústico.

3.7.184. O revestimento interno com painéis laminados deve ser na cor cinza claro (gelo).

3.7.185. Mobiliário
3.7.186. Poltrona do Condutor
3.7.187. Concepção
3.7.188. O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescrições do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolução Contran e suas atualizações.

3.7.189. A poltrona deve ser anatômica, regulável e estofada com material antitranspirante. devendo haver, também, a regulagem lateral para facilitar o acesso do condutor ao posto de comando.

3.7.190. Dimensões Gerais
3.7.191. O assento da poltrona deve ter as seguintes dimensões:

3.7.192. largura entre 400 e 500 mm;

3.7.193. profundidade entre 380 e 450 mm.

3.7.194. Altura do encosto variando de 480 mm a 650 mm, incluindo o apoio de cabeça.
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3.7.195. Posicionamento
3.7.196. A poltrona do condutor deve permitir variações na altura entre 400 e 500 mm, atendendo a uma variação de curso de no mínimo 100 mm.

3.7.197. A poltrona do condutor deve permitir regulagem de altura com movimento vertical de 0 a 100 mm, oferecendo no mínimo 04 (quatro) posições de bloqueio. Deve possuir deslocamento lateral para melhor acesso e
posicionamento do condutor (exceto quando não existir capo do motor, no posto de comando), além de permitir o deslocamento longitudinal. Essa poltrona deve ser instalada de modo que a projeção do seu eixo de simetria no
plano horizontal coincida com o centro do volante de direção.

3.7.198. Cinto de Segurança
3.7.199. Deve ser instalado cinto de segurança de 03 (três) pontos, com mecanismo retrátil para o condutor. O cinto não pode causar incômodo nem desconforto, inclusive as oscilações decorrentes do
sistema de amortecimento da poltrona.

3.7.200. O cinto de segurança para o condutor e suas ancoragens devem estar em conformidade com os requisitos das normas ABNT NBR, e suas atualizações.

3.7.201. Poltronas dos Estudantes
3.7.202. Concepção
3.7.203. O projeto das poltronas deve considerar as prescrições do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolução Contran e suas atualizações.

3.7.204. Os bancos serão do tipo poltrona/sofá, com assentos inteiriços ou individualizados.

3.7.205. As poltronas devem possuir encosto alto de cabeça sem pega-mão.

3.7.206. As poltronas podem possuir apoio para acomodação dos pés.

3.7.207. As poltronas devem ter o assento e o encosto estofados e revestidos em vinil lavável antideslizante, estampados conforme imagem ilustrativa abaixo:

3.7.208. Na parte traseira das poltronas deve ser utilizado revestimento em tecido liso, sem estampa ou cobertura plástica, na cor azul, na tonalidade mais próxima possível do revestimento da poltrona.

3.7.209. A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos.

3.7.210. Deve ser evitado que parafusos, rebites ou outras formas de fixação estejam salientes.

3.7.211. Deve possuir pelo menos 01 (uma) poltrona dupla ou 01 (uma) poltrona tripla disponível para uso preferencial de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

3.7.212. Alternativamente as poltronas de uso preferencial poderão ser individualizadas, porém preservando a quantidade mínima de dois assentos para uso preferencial.

3.7.213. Para possibilitar a identificação dos assentos preferenciais pelos estudantes com deficiência visual, a coluna ou o balaústre junto ou próximo a cada banco deve apresentar dispositivo tátil,
conforme da norma ABNT NBR.

3.7.214. A identificação visual das poltronas preferenciais deve ser feita através de adesivo aplicado no vidro conforme imagem ilustrativa abaixo e suas dimensões: 

3.7.215. Dimensões: 200 mm (comprimento) x 50 mm (largura).

a) Dimensão das letras (altura x largura): 10 x 5 mm.

b) Cor das letras: preta.

c) Fonte: tipologia Arial.

d) Tipo: adesivo (fundo transparente).

e) Local de aplicação: vidros fixos (bandeiras).

3.7.216. As poltronas preferenciais devem ter características construtivas que maximizem o conforto e a segurança, tais como:

3.7.216.1. posicionamento de forma a não causar dificuldade de acesso;

3.7.216.2. identificação visual na cor amarela, aplicada no apoio de braço e no encosto frontal da poltrona, contrastando com as demais poltronas, de forma a ser facilmente percebida;

3.7.216.3. apoio de braço (lateral - lado do corredor de circulação) do tipo basculante;

3.7.216.4. cintos de segurança subabdominal, complementados por coletes torácicos de 04 (quatro) pontos de fixação, que não deve comprometer a utilização dos cintos quando forem utilizados por estudantes sem
deficiência (Figuras 13).

3.7.217. Dimensões Gerais
3.7.218. A altura máxima do assento, em relação ao local de acomodação dos pés, deve ser de 400 mm (Figura 15). Esta dimensão será medida na linha média do referido assento, na sua parte frontal. Para assentos sobre
caixas de rodas, pode-se adotar altura mínima de 350 mm. A largura da poltrona deve ser medida tomando como base a metade da profundidade do assento, tendo como dimensões (tolerância de +10%) (Figura 14).

3.7.219.  400 mm para a poltrona simples com 01 (um) assento;

3.7.220.  800 mm para a poltrona dupla com 02 (dois) assentos inteiriços ou individualizados;

3.7.221.  1.000 mm para a poltrona tripla com 03 (três) assentos inteiriços ou individualizados;

3.7.222. A profundidade do assento deve ser de 350 mm (tolerância de +5%), tomada na horizontal a partir da interseção do assento com encosto ou seus prolongamentos.

3.7.223. A altura do encosto, referida ao nível do assento, deve ser de 650 mm (tolerância de +5%) (Figura 15), tomada na vertical a partir da interseção do assento com encosto ou seus prolongamentos.

3.7.224. O ângulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 5 e 15º (Figura 15).

3.7.225. O ângulo do encosto com a horizontal deve estar compreendido entre 105 e 115º (Figura 15).

3.7.226.  A distância livre entre a extremidade frontal de um assento de uma poltrona e o espaldar ou anteparo que estiver à sua frente, medida no plano horizontal, deve ser maior ou igual 300 mm.
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 A distância livre entre a extremidade frontal de um assento de uma poltrona e o espaldar ou anteparo que estiver à sua frente, medida no plano horizontal, deve ser maior ou igual 300 mm.

3.7.227. Todas as medições relacionadas a poltronas devem ser realizadas ao longo da linha de centro do encosto/assento (Figura 15).

3.7.228. Posicionamento

3.7.229. A disposição das poltronas deve ser estabelecida considerando-se as características da linha, o nível de serviço, a aplicação operacional, as dimensões da carroçaria, a localização da porta de serviço e a posição
do motor.

3.7.230. Todas as poltronas devem ser posicionadas de forma a não causar dificuldade de acesso e acomodação aos estudantes, principalmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida.

3.7.231. Não devem existir vãos livres, lateral, em relação ao revestimento interno, e longitudinal, em relação ao anteparo a frente da poltrona posicionada posteriormente à porta de serviço.

3.7.232. Caso existam, estes não podem ser superiores a 60 mm, a fim de preservar a integridade física dos estudantes.

3.7.233. Serão admitidas poltronas duplas e/ou triplas inteiriças ou individualizadas nas últimas fileiras posteriores à porta de serviço do OREs.

3.7.234. Será admitida até 02 (duas) filas de poltrona simples, anterior à porta de serviço ou, alternativamente, será permitido junto ao DPM.

3.7.235. Não será admitida a instalação de poltrona simples, na última fileira junto ao painel traseiro interno, posicionada no centro do corredor.

3.7.236. As poltronas serão dispostas em fileiras, devendo ser a seguinte: (Figura 16).

a) no lado esquerdo do sentido de marcha: poltronas de 800 ou 1.000 mm;

b) no lado direito do sentido de marcha: poltronas de 800 mm;

3.7.237. Apoio de Braço
3.7.238. As poltronas citadas abaixo devem ser providas de apoio lateral para o braço, tipo basculante, com comprimento máximo de 90% da profundidade da poltrona. A largura do apoio deve ser de no mínimo 30 mm.

3.7.239. preferenciais destinadas aos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida;

3.7.240. posicionadas em frente e anteriormente à porta de serviço (individual);

3.7.241. posicionadas sobre as caixas de rodas.

3.7.242. O posicionamento do apoio de braço não pode reduzir a largura do encosto da poltrona, em mais de 20 mm, exceto para poltronas aplicadas ao DPM ou reservadas localizadas de forma adjacente a este
dispositivo.

3.7.243. O apoio de braço deve estar recoberto com espuma moldada ou injetada, revestido com material ou fibra sintética, ou então com outro material resiliente sem revestimento, não possuindo extremidades
contundentes.

3.7.244. Encosto de Cabeça
3.7.245. O encosto de cabeça deve ser recoberto com espuma moldada ou injetada revestida com o mesmo material da poltrona. Não será admitido encosto de cabeça nas poltronas dos estudantes, sendo permitido
apenas encosto alto.

3.7.246. Cinto de Segurança
3.7.247. Cada poltrona simples deve ser equipada com 01 (um) cinto de segurança subabdominal.

3.7.248. As poltronas simples que estiverem posicionadas na frente do vidro do para-brisa e/ou do corredor de circulação devem estar equipadas com cinto de segurança retrátil.

3.7.249. Cada poltrona dupla deve ser equipada com 02 (dois) cintos de segurança subabdominais.

3.7.250. Cada poltrona tripla deve ser equipada com 03 (três) cintos de segurança subabdominais.

3.7.251. As poltronas preferenciais devem ser equipadas com cintos de segurança subabdominal, complementados por coletes torácicos de 04 (quatro) pontos de fixação, que não deve comprometer a utilização dos cintos
quando forem utilizados por estudantes sem deficiência (Figuras 13).

3.7.252. Notas:
3.7.253. Quando o colete torácico não for utilizado, o seu posicionamento não dever dificultar a acomodação dos estudantes.

3.7.254.  O colete torácico deve estar fixado nos cintos de segurança subabdominais, de forma que, quando da sua não utilização, não seja removido.

3.7.255. Os cintos de segurança deverão estar devidamente homologados e atenderem às especificações das normas ABNT NBR, e da Resolução Contran e suas atualizações.

3.7.256. Porta-Material Escolar e Porta-Mochila
3.7.257. Na parte traseira das poltronas deve existir porta-material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensão deve ocupar toda a largura dos encostos, e deve ser equipado
com uma travessa central para proporcionar a devida resistência (Figuras 17).

3.7.258. No anteparo localizado na frente dos bancos preferenciais e no anteparo localizado na frente do primeiro banco atrás da porta de serviço, deve existir porta-material escolar, com a parte inferior fechada,
confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensão deve ocupar a largura do anteparo, e deve ser equipado com uma travessa central para proporcionar a devida resistência.

3.7.259. Quando da instalação de poltrona simples, o porta-material escolar deve ser instalado na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua
dimensão deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistência.

3.7.260. Quando da instalação de poltrona dupla atrás de poltrona simples, deve ser instalado porta-material escolar, sendo 01 (um) atrás do encosto da poltrona simples e o outro na lateral (revestimento interno), com a parte
inferior fechada, confeccionados em rede de nylon, e as suas dimensões devem ocupar, respectivamente, a largura do encosto e a largura da lateral (revestimento interno). Devem conter uma travessa central para proporcionar a
devida resistência.

3.7.261. Porta mochila preso ao teto no sentido longitudinal do ORE, posicionado sobre a fileira de poltronas, com comprimento total igual a extensão desta, e medindo 400 mm de largura e 300 mm de altura (tolerância de
+5%), medidos a partir da janela e do teto, respectivamente, confeccionado em módulos de chapas de aço com espessura de 1,20 mm dotado de espaços vazados para redução de peso e harmonia visual e com tratamento
superficial (pintura eletrostática a pó na cor cinza médio ou preta) (Figura 18). 

3.7.262. Os componentes devem possuir bordas arredondadas nas extremidades (sentido longitudinal) e os suportes de apoio devem ser confeccionados em aço com espessura de 03mm, com o mesmo tratamento
superficial, distribuídos uniformemente ao longo do porta-mochila.

3.7.263. Em cada extremidade do porta-mochila, quando for necessário, deve existir uma ponteira confeccionada em material metálico, com seu contorno para acabamento em perfil de plástico de engenharia, no mínimo em
PVC.

3.7.264. Os módulos de chapas de aço do porta-mochila deverão ser unidos aos suportes de apoio através de solda ou parafusos, arruela depressão e porca autofrenante, não defendo possuir arestas cortantes.

3.7.265. Corredor de Circulação
3.7.266. O corredor central de circulação deve ficar livre de obstáculos que afetem a segurança e integridade dos estudantes e sua largura deve ser de 300 mm (tolerância de +10%).

3.7.267. A largura do corredor medida nas poltronas localizadas sobre as caixas de rodas, que possuem apoio de braço, deve ser obtida 300 mm acima da linha do assento do banco, medida, horizontalmente, em qualquer
ponto de seu percurso, entre os componentes interiores mais salientes (tolerância de + 10%).

3.7.268. Na hipótese de um degrau no corredor de circulação no sentido transversal da carroceria, deve haver advertência visual ao passageiro, com iluminação própria e a inscrição na cor vermelha sobre fundo branco
indicando: CUIDADO DEGRAU.

3.7.269. Lixeira
3.7.270. Para os veículos ORE devem ser instalada na parte dianteira, próxima à porta de serviço, 01 (uma) lixeira com capacidade ≥ 09 (nove) litros, e outra na parte traseira, no fundo do corredor central de circulação, com
a mesma capacidade.

3.7.271. As lixeiras devem possuir drenos.

3.7.272. A lixeira na parte traseira do ORE pode ser fixada na posição longitudinal ao corredor.
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3.7.273. Anteparos e Painéis Divisórios
3.7.274. Deve estar provido de anteparos / painéis divisórios na mesma tonalidade do revestimento interno, com dimensões de 800 mm±50 mm de altura, folga entre 60 e 80 mm em relação ao piso e largura mínima
correspondente a 80% da largura do banco. Estes anteparos devem estar posicionados:

a) na frente de cada banco voltado para a porta de serviço;

b) atrás do posto de comando, complementado na parte superior com vidro de segurança.

3.7.275. Devem ser aplicadas películas incolores transparentes nos 02 (dois) lados do vidro do anteparo atrás do posto de comando, quando existentes.

3.7.276. Só é permitido vidro no anteparo atrás do posto de comando.

3.7.277. Não são permitidos materiais que produzam farpas quando rompidos. Na utilização de vidros deve ser atendida a norma ABNT NBR e suas atualizações.

3.7.278. Colunas, Balaústres, Corrimãos e Apoios no Salão de Estudantes
3.7.279. Não deve existir colunas, balaústres ou corrimãos ao longo do corredor de circulação, exceto coluna(s) tátil(eis) para identificação da(s) poltrona(s) preferencial(ais).

3.7.280. Para situações onde a distância do banco em relação ao anteparo ou ao banco frontal for superior a 400 mm, deve ser instalado um apoio (pega-mão) fixado na parede lateral do ORE, confeccionado em material
resiliente.

3.7.281. Posto de Comando
3.7.282. Deve ser instalado um protetor frontal contra os raios solares (quebra-sol), do tipo sanefa, além de uma cortina ou outro dispositivo de proteção solar na janela lateral do condutor, que não obstrua o campo de visão
do espelho retrovisor externo esquerdo.

3.7.283. O posto de comando deve ser projetado para minimizar os reflexos provenientes da iluminação interna no para-brisa.

3.7.284. O posto de comando deve possuir espaço aberto ou fechado para acomodação de pertences do condutor, com capacidade de no mínimo 8 (oito) litros.

3.7.285. Painel de Controles
3.7.286. A localização, identificação e iluminação dos controles indicadores e lâmpadas- piloto devem estar de acordo com a Resolução Contran e suas atualizações.

3.7.287. Os comandos principais do ORE (chave de seta, farol, abertura de porta de serviço, limpador de para-brisa, alavanca de câmbio, ignição, entre outros) devem estar posicionados para permitir fácil alcance ao
condutor que não tenha que deslocar-se da posição normal de condução do ORE.

3.7.288. As botoeiras localizadas no painel de controle (chave de seta, farol, abertura de porta de serviço, limpador de para-brisa, entre outros) não devem permanecer acessar quando a chave de ignição estiver desligada, e
quando a chave geral for acionada.

3.7.289. Cadeira de Rodas - Área Reservada para Guarda
3.7.290. No salão de estudantes ou próximo do posto do condutor, deve haver uma área reservada, para acomodação, fechada, da cadeira de rodas do estudante com deficiência ou mobilidade reduzida, quando este estiver
sentado na poltrona móvel, exceto quanto o veículo dispor de bagageiro para o transporte de cadeira de rodas.

3.7.291. Deve haver também um dispositivo de fixação da cadeira de rodas do tipo cinto para assegurar a mesma na posição durante a movimentação do veículo para todos os casos de acomodação da cadeira de rodas.

3.7.292. Conforto Térmico e Acústico
3.7.293. Deve apresentar nível de ruído interno inferior a 85 dB(A) em qualquer regime de rotação. A medição deve ser conforme a norma ABNT NBR e suas atualizações, com o ORE parado, na condição de rotação máxima
do motor, a 75% dessa rotação, e em condição de marcha lenta.

3.7.294. Proteção Contra Riscos de Incêndio
3.7.295. Não podem ser utilizados no compartimento do motor quaisquer materiais de isolamento acústico inflamáveis, nem materiais suscetíveis de se impregnarem de combustível, lubrificantes ou outras substâncias
combustíveis, salvo se os referidos materiais estiverem protegidos por revestimento impermeável.

3.7.296. Devem ser tomadas as devidas precauções para evitar o acúmulo de combustível, óleo lubrificante ou qualquer outra substância combustível em qualquer parte do compartimento do motor.

3.7.297. Todos os elementos de fixação, juntas, entre outros associados à divisória do compartimento do motor ou outra fonte de calor, devem ser resistentes ao fogo.

3.7.298. O ORE deve estar equipado com pelo menos 01 (um) extintor de incêndio, em conformidade com as Resoluções Contran e suas atualizações, instalado em local sinalizado e de fácil acesso ao condutor o mais
próximo à poltrona deste.

3.7.299. Acessórios
3.7.300. Dispositivo para Reboque
3.7.301. Devem ser instaladas 04 (quatro) conexões tipo gancho para reboque, fixadas por solda nas longarinas do chassi, sendo 02 (duas) na parte dianteira do ORE e 02 (duas) na parte traseira, de maneira que não haja
interferência entre o cambão e o para-choque quando em operação de reboque.

3.7.302. As conexões para reboque devem suportar operação de reboque do ORE com carga máxima, em rampas não pavimentadas de até 6% de inclinação, bem como em trajetórias circulares.

3.7.303. Para maior segurança nas operações de reboque, o ORE deve possuir na parte dianteira, em local de fácil acesso e com identificação clara, 01 (uma) tomada para ar comprimido quando aplicável e 01 (um)
conector para sinais elétricos.

3.7.304. A necessidade da tomada para ar comprimido está condicionada à existência de sistemas de freio pneumático.

3.7.305. Deslizadores Traseiros (Passa-Balsa)
3.7.306. O ORE, deve possuir 04 (quatro) deslizadores traseiros (passa-balsa), sendo 02 (dois) centrais e 01 (um) em cada lateral, para facilitar o deslizamento e absorver os impactos provenientes de interferências com os
desníveis do solo conforme imagens ilustrativas abaixo:

3.7.307. Sistema de Monitoramento Interno
3.7.308. Os projetos técnicos dos OREs devem prever a instalação de sistema de monitoramento interno.

3.7.309. O sistema de monitoramento interno pode utilizar microcâmeras de vídeo, com gravação digital e monitores instalados na região de visão do condutor, possibilitando plena visibilidade do salão de estudantes.

3.7.310. Os locais destinados ao acesso à instalação devem estar identificados.

3.7.311. Sistema de Comunicação ao Estudante
3.7.312. Deve ser projetado para receber dispositivos para transmissão audiovisual de mensagens operacionais, institucionais e educativas, com o objetivo de prestar informação aos estudantes com deficiência visual ou
auditiva.

3.7.313. Deve existir um sistema de música ambiente, realizado no mínimo por sintonizador que receba transmissões em FM, e, no mínimo 06 (seis) alto-falantes distribuídos ao longo do posto de comando e do salão de
estudantes.

3.7.314. Os locais destinados ao acesso à instalação devem estar identificados.

3.7.315. Equipamentos Obrigatórios
3.7.316. Equipamento de Controle Operacional
3.7.317. O ORE deve estar equipado com registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) do tipo eletrônico ou digital, certificado pelo Inmetro, que permita a extração de seus dados em formato
eletrônico.

3.7.318. Equipamento de Controle Operacional
3.7.319. Os OREs devem estar equipado com registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) do tipo eletrônico ou digital, certificado pelo Inmetro, que permita a extração de seus dados em
formato eletrônico.

3.7.320. O cronotacógrafo eletrônico ou digital deve permitir, no mínimo, o registro instantâneo para posterior extração das seguintes informações:

a)  data;

b)  hora, minuto;

c)  velocidade;

d)  odômetro;

e)  identificação do condutor;

f)  identificação do ORE.

3.7.321. O cronotacógrafo eletrônico ou digital deve possuir criptografia para proteção e confidencialidade, e ter capacidade de incorporar novos registros e armazenamento de no mínimo 07 dias ininterruptos (24h) na
memória interna e utilizando um sistema que permita até 200 dias de armazenamento de dados em media externa (USB).

3.7.322. Nota: Deve ser evidenciado 01 (um) relatório de forma a se evidenciar as informações acima.

3.7.323. O armazenamento dos dados deve ser efetuado em memória interna não volátil.

3.7.324. Os dados armazenados devem ser exportados por meio de um dispositivo físico removível, tipo cartão de memória, pen drive, pen drive automotivo ou por transmissão de dados via Rádio Frequência (wireless).

3.7.325. Os dados devem ser disponibilizados em formato de arquivo eletrônico.

3.7.326. Da coleta de dados:

a) Os dados armazenados pelo cronotacógrafo eletrônico ou digital devem ser exportados, quando solicitados, em formato proprietário;

b) A empresa fabricante deve fornecer ao Fornecedor um sistema para visualização dos dados exportados pelo cronotacógrafo eletrônico ou digital.

3.7.327. Compete ao Fornecedor a entrega do cronotacógrafo selado e instalado no ORE, bem como o pagamento da taxa metrológica e a apresentação de Certificado de Verificação do Cronotacógrafo válido, emitido pelo
Inmetro e/ ou representantes da RBMLQ-I, nos termos que disciplinam a matéria, que podem ser obtidos no sitio eletrônico www.inmetro.gov.br.

3.7.328. O Certificado de Verificação do Cronotacógrafo deve ser evidenciado e entregue ao CONTRATANTE quando da inspeção e recebimento de cada ORE.
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3.7.329. Espelhos Retrovisores Externos
3.7.330. Os OREs devem estar equipado com espelhos retrovisores externos convexos, em ambos os lados, que assegurem o campo de visão do condutor na condução nas vias junto às paradas de embarque e
desembarque dos estudantes, além das operações de manobra.

3.7.331. A projeção externa dos espelhos retrovisores não deve ultrapassar 250 mm em relação à parte mais externa da carroçaria.

3.7.332. Espelho Retrovisor Interno (Posto de Comando)
3.7.333. Para o ORE deve ser instalados um espelho retrovisor convexo na parte superior central com comprimento maior que 300 mm e largura maior que 150 mm, que permita a visualização do embarque e desembarque
dos estudantes pela porta de serviço.

3.7.334. Espelhos Retrovisores ou Dispositivos do Tipo Câmera-Monitor para Visão Indireta
3.7.335. Deve estar equipado com espelhos retrovisores ou dispositivos do tipo câmera- monitor para visão indireta em conformidade com a Resolução Contran e suas atualizações.

3.7.336. Limpador de Para-Brisa
3.7.337. O sistema do limpador de para-brisa deve promover varredura das áreas conforme especifica a seção 48 da norma ABNT NBR e suas atualizações.

3.7.338. O sistema do limpador de para-brisa não deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores, e deve possuir chave de controle de velocidade com 04 (quatro) posições.

3.7.339. Saídas de Emergência
3.7.340. A sinalização adotada deve ser clara e compreensível aos estudantes e ao condutor, junto aos dispositivos e saídas de emergência.

3.7.341. As saídas de emergência devem permitir uma rápida e segura desocupação à totalidade de estudantes e ao condutor, em situações de emergência, abalroamento ou capotamento do ORE.

3.7.342. Cada saída de emergência deve estar devidamente sinalizada e possuir instruções claras de como ser operada.

3.7.343. Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operação fácil e rápida.

3.7.344. A abertura da saída de emergência deve permitir sua ativação, ainda que a estrutura do ORE tenha sofrido deformações.

3.7.345. Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor até as saídas de emergência, sem a presença de anteparos ou quaisquer obstáculos que venham a dificultar a evacuação dos estudantes em situações de
emergência.

3.7.346. Depois de acionadas, as saídas de emergência não podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela.

3.7.347. Para efeitos de cálculo da quantidade mínima de saídas de emergência, a porta de serviço não é considerada.

3.7.348. A quantidade mínima de saídas de emergência deve estar em conformidade com a tabela abaixo:

3.7.349. Janelas de Emergência
3.7.350. As janelas de emergência não podem ser contíguas e devem ser distribuídas uniformemente ao longo do salão de estudantes.

3.7.351. Recomenda-se que seja posicionada uma janela de emergência próxima à porta de serviço, para ser utilizada em caso de obstrução da porta de serviço.

3.7.352. As janelas de emergência devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetável, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificações do subitem 26.1 da norma ABNT NBR e
suas atualizações.

3.7.353. Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergência deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergência que necessite de esforço máximo de 300 N para seu
acionamento.

3.7.354. Devem existir 02 (dois) martelos quebra-vidro com as suas respectivas capas de proteção transparentes ou opacas, na cor vermelha, posicionados 01 (um) próximos ao condutor (lateral direita e lateral esquerda),
em local visível e de fácil acesso.

3.7.355. No mecanismo de abertura das janelas de emergência não podem ser utilizados sistemas de rosca.

3.7.356. As janelas de emergência devem ser identificadas com adesivos com dimensões visíveis internamente no ORE, com instruções claras de utilização (Figuras 19 e 20). 

3.7.357. O adesivo indicado na Figura 19, quando aplicado diretamente na carroçaria, deve ter fundo vermelho com os indicadores em branco e texto em preto e, quando aplicado diretamente no vidro, deve ter fundo
transparente e indicadores e texto em preto. As dimensões e texto padrão devem estar em conformidade com as estabelecidas na Figura 20. 

                                                    

3.7.358. Os adesivos indicados nas Figuras 19 quando aplicados diretamente na carroçaria, devem ter fundo branco, texto e linhas em preto e, quando aplicados diretamente no vidro, devem ter fundo transparente e
indicadores e texto em preto. As dimensões e texto padrão devem estar em conformidade com as estabelecidas nas Figuras 20.

3.7.359. As janelas de emergência devem oferecer abertura de maneira que o perímetro não seja inferior a 3.550 mm e que nenhum lado seja inferior a 690 mm.

3.7.360. Não deve haver obstruções para acesso às janelas de emergência e seus dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisórias, colunas ou qualquer outro elemento.

3.7.361. Escotilhas do Teto
3.7.362. Deve possuir 02 (duas) escotilhas caracterizadas como saídas de emergência e com seção útil de no mínimo 600 x 600 mm.

3.7.363. As escotilhas devem ser identificadas como saída de emergência e conter instruções de uso.

3.7.364. As escotilhas devem estar posicionadas sobre o eixo longitudinal do ORE e distribuídas da seguinte forma (pontos de referência: centro das escotilhas):

3.7.365. 01 (uma) na parte dianteira, distante, entre 20 a 35% do comprimento interno, contados a partir da frente do ORE.

3.7.366. outra na parte traseira, distante, entre 70 a 80% do comprimento interno, contados a partir da frente do ORE.

3.7.367. Capacidade de Transporte - A informação sobre a capacidade máxima de estudantes sentados nos OREs deve estar afixada no posto de comando, em local visível, associada à simbologia específica, indicando a
seguinte frase: “CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES SENTADOS: XX”
3.7.368. DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.7.369. Os ORE devem atender às seguintes condições gerais:

3.7.370. Fabricados com características que suportem sua operação em zonas rurais, em vias sem pavimentação, terrenos acidentados e irregulares, com a presença constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja,
sob condições severas de operação.

3.7.371. Movidos à combustível Diesel e terem condição de operação com Biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do BioDiesel.

3.7.372. Conformidade com a Resolução Conama e suas atualizações, que dispõe sobre o Proconve, em especial aos valores limites de emissão estabelecidos para a Fase P- 7 (EURO V).

3.7.373. Apresentarem resistência estrutural referente aos capotamentos e abalroamentos, de acordo com a Resolução Contran, e suas atualizações, e às condições de operação em áreas rurais em vias sem pavimentação
e terrenos irregulares e acidentados.

3.7.374. Conformidade com a Resolução Contran e suas atualizações, referente à estrutura da carroçaria e do chassi.

3.7.375. Conformidade com as normas ABNT NBR e suas atualizações.

3.7.376. Conformidade com a Resolução Contran e suas atualizações, referente à disposição sobre a obrigatoriedade do uso do sistema antitravamento das rodas - ABS.

3.7.377. Conformidade com a Resolução Contran e suas atualizações, referente ao estabelecimento de requisitos para o desempenho e fixação de espelhos retrovisores ou dispositivos do tipo câmera monitor para visão
indireta, instalados nos veículos destinados à condução coletiva de escolares.

3.7.378. As figuras apresentadas nestas especificações técnicas são exemplos, cujo intuito é realçar os conceitos abordados. As soluções técnicas não precisam se limitar às imagens ilustrativas.

3.7.379. GARANTIAS VEÍCULO
3.7.380. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.7.381. GRAFISMO
3.7.382. Garantia do fabricante conforme Edital;.

3.7.383. EQUIPAMENTOS
3.7.384. Garantia do fabricante conforme Edital;
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Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

7 1620770 Unidade

ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO LUGARES: 59 LUGARES (SENDO UMA POLTRONA MOVEL)+ MOTORISTA; NUMERO DE PORTAS: 01 PORTA DE SERV. E UMA COMPL. P/ DISPOSITIVO DPM;
FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 176CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 4.500CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO: METALICA, ADEQUADA P/ OPERACAO TERRENO
ACIDENTADO; SISTEMA DE FREIO: FREIO DE SERVICO PNEUMATICO E/OU HIDRAULICO; TRACAO: TRASEIRA; COMBUSTIVEL: DIESEL, POSSUIR CONDICAO DE OPERACAO COM BIODIESEL;
EQUIPAMENTO: DISPOSITIVO PARA TRANSPOSICAO DE FRONTEIRA - DPM; 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS,
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL.

Especificações Complementares

3.8. CONDIÇÕES GERAIS
3.8.1. Ônibus Rural Escolar – ORE , com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, comportando transportar, no mínimo, 59 (CINQUENTA E NOVE) estudantes
sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que
permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.

3.8.2. DOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES
3.8.3. Para a fabricação, montagem e comercialização dos ônibus rurais escolares, é obrigatória a observação das referências dispostas em normas técnicas e legislações de trânsito e ambiental vigentes, em especial
àquelas diretamente relacionadas ao objeto.

3.8.4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.8.5. Sistemas e Componentes
3.8.6. GRAFISMO: Garantia do fabricante conforme Edital;

3.8.7. Chassi
3.8.8. Plataforma (estrutura)
3.8.9. A plataforma deve ser constituída por longarinas e reforçada com travessas.

3.8.10. O balanço dianteiro não deve ser superior a 1.600 mm.

3.8.11. A plataforma deve permitir ângulos mínimos, conforme tabela abaixo, para entrada e saída de rampa (Figura 01), considerando o ORE com sua massa em ordem de marcha, conforme a norma ABNT NBR ISO e
suas atualizações:

3.8.12. Trem de Força
3.8.13. O motor deve ser dotado de gerenciamento eletrônico de injeção, estar posicionado na parte dianteira da plataforma, possuir protetor metálico de cárter/radiador, com resistência compatível para garantir a
integridade do cárter do motor e do radiador quanto a possíveis impactos, e com orifícios, preferencialmente, com formato oblongo, e sistema de refrigeração adequado para operações rurais, tanto em robustez como
comprovadamente para proteção contra impactos.

3.8.14. O motor deve possuir potências e torques mínimos, conforme valores da tabela abaixo (tolerância de -5%). 

3.8.15. As medições da potência e do torque devem estar em conformidade com as determinações da norma ABNT NBR ISO e suas atualizações.

3.8.16. Deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignição com marcha engatada.

3.8.17. Deve ser equipado com dispositivo limitador de velocidade máxima ajustado para 70 km/h.

3.8.18. O bocal de saída do sistema de exaustão do motor deve estar localizado na traseira, inclinado para baixo (15 a 25° em relação ao plano horizontal), com a tubulação em posição horizontal.

3.8.19. A transmissão deve ser manual e sincronizada.

3.8.20. A embreagem deve ter acionamento hidráulico.

3.8.21. O eixo traseiro motriz deve ter rodados duplos, com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio.

3.8.22. O dispositivo de bloqueio de diferencial pode ser automático ou manual.

3.8.23. Na hipótese deste dispositivo ser manual, deve ser evidenciado no painel de controle o comando do dispositivo de bloqueio.

3.8.24. Sistema de Direção
3.8.25. O sistema de direção deve possuir assistência hidráulica ou elétrica.

3.8.26. Sistema de Suspensão e de Rodagem
3.8.27. Devem ser equipados com 02 (dois) eixos, sendo um direcional e outro trativo.

3.8.28. Deve possuir suspensão metálica adequada para a operação em terrenos acidentados.

3.8.29. Devem ser equipados com 07 (sete) rodas estampadas em aço e seus respectivos pneus, sendo 01 (um) conjunto de roda e pneu sobressalente (estepe), conforme tabela abaixo, de fabricação corrente nacional, e
com a devida certificação compulsória do Inmetro.

3.8.30. As rodas devem ser pintadas na cor alumínio.

3.8.31. As rodas dianteiras deverão ser equipadas com protetor de roda ou que os parafusos estejam posicionados no lado de dentro da roda (offset), permitindo a preservação dos parafusos de fixação.

3.8.32. Os pneus devem ser de uso misto (MS, M+S ou M&S), radiais, adequados a trajetos de curtas e médias distâncias em estradas de terra e de asfalto, com exposição a condições severas de operação tais como:
pedras, buracos, lama, irregularidades e má conservação.

3.8.33. O ORE deve ser equipado com pneus direcionais no eixo dianteiro e trativo no eixo traseiro (Figuras 02).

3.8.34. O tipo ORE deve ser equipado com rodas de aro 22.5 x 8.25 ou opcionalmente 22.5 x 7.50, para emprego de pneus sem câmara.

3.8.35. Devem ter aplicação e quantidade de pneus conforme tabela abaixo:

3.8.36. Sistema Elétrico
3.8.37. Deve estar equipado com chave geral, eletro magnética na caixa de bateria com comando no posto do condutor, de fácil acesso, porém, quando do seu acionamento, não devem ser desativadas as funções do
registrador eletrônico instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) do tipo eletrônico ou digital, de emergência e dos sistemas com memória alimentada.

3.8.38. Quando do acionamento da chave geral, todos os demais circuitos devem permanecer desligados, bem como as luzes dos interruptores e do painel de controles devem manter-se apagadas.

3.8.39. O sistema elétrico deve atender ao especificado da norma ABNT NBR e suas atualizações.

3.8.40. Deve estar equipado com alternador de corrente com capacidade igual ou superior a 80 Ah.

3.8.41. Para todos os tipos de OREs devem ser equipados com sistema elétrico de 12 VDC e podem possuir 01 (uma) ou mais baterias que apresentem capacidade total mínima de 170 Ah.

3.8.42. Quando equipados com sistema elétrico de 24 VDC, devem possuir 02 (duas) baterias com capacidade individual mínima de 100 Ah

3.8.43. A(s) bateria(s) deve(m) estar acondicionada(s) em uma única estrutura metálica devidamente iluminada e com dreno, e o seu deslocamento deve ser de fácil operação.

3.8.44. Sistema de Freios
3.8.45. Deve ser equipado com freio de serviço pneumático e/ou hidráulico, com regulagem automática do sistema de freio.

3.8.46. O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumático ou mecânico.

3.8.47. Devem ser atendidos os critérios definidos nas normas ABNT e suas atualizações, para o método de ensaio e os requisitos mínimos para avaliação dos sistemas de freios.

3.8.48. Carroçaria
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3.8.49. Gabinete Externo
3.8.50. As tampas do bocal do tanque de combustível e do tanque do Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo (Arla 32) (quando existente) devem estar protegidas de poeira e lama por meio de duto flexível, interligando a
carroçaria ao tanque de combustível, e deve possuir dreno.

3.8.51. Este duto não deve interferir na operação de abertura e fechamento do bocal.

3.8.52. O tanque de combustível e o tanque do Arla 32 (quando existente) devem possuir protetor metálico com resistência compatível para garantir as suas integridades quanto aos possíveis impactos, e com orifícios para
minimizar o acúmulo de resíduos.

3.8.53. Todos os componentes estruturais devem receber tratamento anticorrosivo e antirruído.

3.8.54. Deve ser equipado com para-barros de borracha, com dimensões compatíveis para a retenção de impactos de resíduos.

3.8.55. Comprimento Total
3.8.56. O comprimento total dos OREs devem ser menor ou igual a 11.000 mm (tolerância de +10%).

3.8.57. O comprimento total é a distância entre 02 (dois) planos verticais perpendiculares ao plano longitudinal médio dos OREs e que tangenciam a dianteira e a traseira da carroçaria.

3.8.58. Todos os componentes dos OREs, inclusive qualquer um que se projete da dianteira ou traseira (para-choques, etc.), devem estar contidos entre esses 02 (dois) planos, exceto ganchos para conexão de reboque.

3.8.59. A medida dimensional do balanço traseiro do ORE deve ser de, no máximo, 71% da medida dimensional do entre eixos.

3.8.60. Largura Interna
3.8.61. A largura interna mínima dos OREs deve ser de no mínimo 2.400 mm com tolerância de +/- 5%.

3.8.62. Havendo largura interna maior que a mínima, os bancos dos estudantes devem ser aumentados no seu comprimento em valor igual a esta diferença, mantendo-se inalterada a dimensão de 300 mm de largura do
corredor de circulação.

3.8.63. Largura Externa
3.8.64. A largura externa máxima dos OREs devem ser de 2.600 mm,sendo compreendidos pela distância entre 02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal médio, e que o tangenciam em ambos os lados deste plano.

3.8.65. Na determinação da largura estão incluídos todos os componentes dos OREss, inclusive qualquer projeção lateral (cubos das rodas, apoios da porta de serviço, para-choques, perfis, frisos laterais e aros de rodas),
estando excluídos os espelhos retrovisores externos, luzes de sinalização, indicadores/sistema de controle de pressão dos pneus, e para-lamas flexíveis.

3.8.66. Altura Externa
3.8.67. A altura externa máxima dos OREs entre o plano de apoio e um plano horizontal tangente à sua parte mais alta deve ser de 3.500 mm, considerando todos os componentes fixos entre estes 02 (dois) planos.

3.8.68. Para-Choque
3.8.69. Deve ser equipado, em cada extremidade, com para-choque do tipo envolvente, devidamente reforçado na parte interna para absorver impactos, com extremidades encurvadas ou anguladas, com as faces inferiores
coincidentes com as faces inferiores das saias das carroçarias.

3.8.70. A altura máxima dos para-choques deve ser obtida entre o plano da face inferior, entre seu ponto central e o pavimento, estando o ORE com sua massa em ordem de marcha, conforme disposto na norma ABNT
NBR ISO e suas atualizações.

3.8.71. A altura máxima do para-choque traseiro em relação ao plano de apoio das rodas é de 400 mm.

3.8.72. Devem ser instalados no para-choque traseiro, sensores de aproximação.

3.8.73. Para atender a especificação do ângulo mínimo de saída o ORE pode contar com para-choque traseiro retrátil (Figura 04).

3.8.74. No para-choque traseiro retrátil devem ser aplicados dispositivos refletivos de segurança.

3.8.75. O formato, posicionamento e o dimensionamento do para-choque traseiro retrátil ficam a critério do fornecedor, devendo constar no projeto técnico do ORE. Não deve ser considerado para fins de medição do ângulo
de saída.

3.8.76. Saias
3.8.77. A altura das saias laterais da carroçaria em relação ao plano de apoio às rodas, medida no centro do entre eixos, deve ser maior ou igual a 600 mm. (tolerância de-5%):

3.8.78. Devem ser instalados reforços internos (metálicos) nas saias dianteiras.

3.8.79. Sistema de Iluminação Externa e de Sinalização
3.8.80. O conjunto óptico do ORE deve ser ajustado conforme o projeto de cada fornecedor, admitindo-se uma tolerância de ±10% nas dimensões verticais citadas nas respectivas resoluções do Contran.

3.8.81. Deve dispor de lanternas intermitentes de luz branca, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e de luz vermelha dispostas nas extremidades da parte superior traseira, ativadas em conjunto com o
acionamento da porta de serviço.

3.8.82. Deve ser provido de lanterna de freio elevada (brake light) instalada na máscara traseira, com seu centro geométrico sobre a linha central vertical do ORE. A intensidade de luminosidade da lanterna elevada deve
garantir, no mínimo, a mesma luminosidade produzida pelas demais luzes de freio.

3.8.83. Deve ser provido de lanterna de marcha-a-ré adicional instalada na máscara traseira, abaixo da lanterna de freio elevada (brake light). O seu acionamento deve ser conjugado com as demais lanternas de marcha- a-
ré.

3.8.84. A lanterna de freio elevada (brake light) deve ser combinada com as lanternas de freio, não devendo ser agrupada, combinada ou reciprocamente incorporada com qualquer outra lanterna, só podendo ser ativada
quando da aplicação do freio de serviço.

3.8.85. Para efeito de segurança na utilização de marcha-a-ré, deve ser incorporado um sinal sonoro, que deve funcionar de maneira sincronizada com as luzes de marcha-a-ré. O dispositivo acústico, do tipo sirene, deve
estar localizado na parte traseira do ORE.

3.8.86. Deve possuir, em cada lado da carroçaria e na traseira, em distâncias aproximadamente iguais, lanternas na cor âmbar, agrupadas a retrorrefletores, conforme previsto nas Resoluções Contran e suas atualizações.

3.8.87. Comunicação Visual e Tátil
3.8.88. No projeto de comunicação visual interna e externa do ORE, devem ser atendidos todos os conceitos e critérios definidos na norma ABNT e suas atualizações.

3.8.89. O SIA (Símbolo Internacional de Acesso) deve ser protegido por verniz.

3.8.90. Exceto o SIA do para-brisa, os 02 (dois) SIA restantes devem ser protegidos com verniz, facilitando a identificação de sua aplicação, com espessura de camada adequada para a manutenção de suas integridades.

3.8.91. Devem ser utilizadas simbologias específicas em todas as informações e orientações existentes no interior do ORE.

3.8.92. Deve ser aplicado dispositivo de sinalização tátil nas colunas e/ou balaústres próximas às poltronas preferenciais.

3.8.93. A cor externa do ORE deve ser “Amarelo Escolar” (referência da cor: 1.25Y 7/12 - Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bi componente, com espessura da camada seca entre 50 e 60 µm,
sem prejuízo da faixa definida abaixo.

3.8.94. Na traseira e nas laterais das carroçarias, deve ser pintada, em toda a sua extensão, uma faixa horizontal com as seguintes especificações: cor preta com 400 mm ± 10 mm de largura, a meia altura da carroçaria, na
qual deve ser inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm ± 10 mm, na cor “Amarelo Escolar”, pintado em sistema poliuretano bi componente, e espessura da camada
seca entre 50 e 60 µm.

3.8.95. Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma película na cor preta para proteção solar do condutor, com largura de 280mm ±10mm, contendo de forma centralizada o dístico “ESCOLAR”, na cor
amarela, com altura da letra de 200mm, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo lado externo do ORE.

3.8.96. Não é permitida a instalação de caixa de vista.

3.8.97. Além dos itens acima, a traseira e as laterais da carroçaria, deverão ser plotadas de acordo com o layout a ser fornecido.

3.8.98. Na máscara traseira do ORE deve ser afixado um adesivo refletivo na cor preta, protegido por verniz, contendo a expressão “Como estou dirigindo? Ligue 155 ”, na tipologia Arial, devendo ser protegido com verniz.

3.8.99. Na máscara traseira da carroçaria, deve ser afixada uma placa de sinalização de limitação de velocidade confeccionada em adesivo refletivo, devendo ser protegida com verniz.

3.8.100. Deve possuir dispositivos refletivos de segurança, cujas características refletivas do material estão definidas na Resolução Contran e suas atualizações, afixados nas laterais e na traseira do ORE, alternando os
segmentos de cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e distribuídos de forma uniforme, observando que as extremidades externas localizadas na traseira do ORE devem ser vermelhas.

3.8.101. Painel Traseiro
3.8.102. O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem área envidraçada.

3.8.103. Deve existir, no painel traseiro, compartimento com acesso externo, para a guarda do conjunto sobressalente (estepe) e dos equipamentos mínimos necessários para a sua substituição (macaco hidráulico e chave
de roda), triângulo e dispositivo para rebocador.

3.8.104. O compartimento deve possuir internamente, luminária(s) com luminosidade adequada para a sua utilização e dispositivo do tipo lençol de borracha, quando aplicável, para proteção do para-choque durante o
procedimento de operação do estepe.

3.8.105. A guarda e a retirada do estepe deverão ser executadas através da utilização de um dispositivo embarcado que possibilite a realização dessas operações por apenas 01 (uma) única pessoa.

3.8.106. Porta de Serviço e Degraus
3.8.107. A porta de serviço dos OREs deve ser posicionada atrás do eixo dianteiro (direcional), o mais próximo possível deste, atendendo os requisitos técnicos e construtivos.

3.8.108. O vão livre mínimo para passagem deve ter 650 mm na largura, sendo que a altura obtida a partir do patamar de embarque deve ser no mínimo de 1.800 mm.

3.8.109. Para efeito da largura útil da porta de serviço, deve ser garantida uma altura entre 700 e 1.600 mm (tolerância de +5%), relativa ao nível do primeiro degrau, sendo que e dimensão pode ser reduzida em até 100 mm
quando esta medição for feita no nível do pega-mãos (Figura 05).

3.8.110. A porta de serviço deve ser do tipo folha simples, e o seu sistema de movimentação deve ser elétrico, pneumático ou qualquer outro meio automatizado..

3.8.111. A folha da porta de serviço deve abrir de forma que o seu lado interno fique voltado para a área de acesso dos OREs e que sua projeção para o lado externo do veículo não seja maior que 350 mm.
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3.8.112. Os dispositivos de movimentação da porta de serviço não podem ser posicionados de forma a obstruir a passagem, nem colocar em risco a integridade física dos estudantes, tanto no embarque como no
desembarque.

3.8.113. A porta de serviço deve conter área envidraçada em sua parte superior e inferior que corresponda a no mínimo 70% de sua área de superfície..

3.8.114. Todos os vidros utilizados devem ser de segurança, conforme disposto nas normas ABNT NBR e Resolução Contran e suas atualizações.

3.8.115. A porta de serviço deve contar com dispositivos que permitam, em caso de emergência, a abertura manual, pelo interior dos OREs e pelo seu lado externo.

3.8.116. No lado interno do ORE, o dispositivo deve estar ao alcance dos estudantes, preferencialmente centralizado em relação à porta de serviço e posicionado preferencialmente acima do mecanismo de acionamento da
porta de serviço, devidamente protegido para evitar o seu acionamento acidental.

3.8.117. Deve possuir legenda que permita a sua identificação e o método de operação.

3.8.118. A porta de serviço deve possuir em sua estrutura uma fechadura externa com chave.

3.8.119. O ORE devem ter um sistema de segurança que não permita a abertura da porta de serviço quando em circulação.

3.8.120. Entretanto, o dispositivo pode permitir a abertura da porta de serviço em velocidades inferiores a 05 km/h, exclusivamente para procedimento de parada para embarque e desembarque de estudantes.

3.8.121. O procedimento de abertura e fechamento da porta de serviço do ORE deve ser feito exclusivamente pelo condutor.

3.8.122. A porta de serviço, quando com acionamento elétrico, pneumático, ou qualquer outro meio automatizado, deve possuir um sistema de segurança do tipo antiesmagamento.

3.8.123. Além deste sistema de segurança, a porta de serviço deve possuir vedação de borracha de no mínimo 60 mm de largura em cada borda lateral. A vedação de borracha aplica-se também a porta de serviço com
acionamento manual.

3.8.124. Quando com acionamento elétrico, pneumático, ou qualquer outro meio automatizado, o sistema de bloqueio da porta de serviço deve liberar o movimento para partida do ORE, desde que a
porta de serviço já tenha completado no mínimo metade do processo de fechamento ou até o giro de metade do perímetro do pneu, com desativação da aceleração caso a porta de serviço permaneça aberta.

3.8.125. Deve haver um dispositivo que interprete a condição de "porta de serviço fechada".

3.8.126. Os apoios para embarque e desembarque devem ser na cor amarela e guarnecer a entrada e saída dos OREs, instalados sempre no interior da carroçaria, admitindo-se fixá-los na folha da porta de serviço, desde
que somente se projetem para o exterior quando estas estiverem abertas.

3.8.127. Adicionalmente, para os OREs, e quando aplicável, devem ser instalados corrimãos inferiores (tipo bengala), no poço dos degraus, posicionados entre o piso interno e o patamar do degrau da escada, mantendo-se
um vão livre mínimo de 650 mm. - (Figuras 06).

3.8.128. Deve possuir, quando aplicável, um pega-mão instalado na folha da porta de serviço, cuja posição deve estar a 400 mm e a 1.000 mm de altura, medidos a partir do piso do primeiro degrau, formando simetria
aproximadamente paralela à inclinação da escada.

3.8.129. Os apoios de embarque não podem obstruir o acesso, nem reduzir a largura efetiva do corredor interno de circulação.

3.8.130. A porta de serviço do ORE devem possuir vedação que não permita a entrada de água e poeira no seu interior. A vedação deve ocorrer com a utilização de dispositivo do tipo borracha nas suas
extremidades da porta de serviço, (Figura 07).

3.8.131. Os procedimentos de abertura da porta de serviço pelos lados externo e interno (nos casos de emergência) devem constar no Manual do Usuário.

3.8.132. As dimensões a serem observadas na construção dos degraus da escada devem ser conforme tabela abaixo:

3.8.133.  

3.8.134. A escada de acesso ao ORE deve ser construída com 03 (três) degraus - (Figura 08). Admitir-seá, quando aplicável, 02 (dois) degraus.

3.8.135. Referências:.

a) A = altura em relação ao solo.

b) B = altura do espelho do degrau.

c) C = comprimento do piso do degrau.

3.8.136. No mínimo, 01 (uma) luminária deve ser instalada na região de embarque e desembarque dos OREs, com índice de luminosidade não inferior a 30 lux, acionada pelo mecanismo de abertura da porta de serviço.
Essa iluminação deve possibilitar a visualização da área externa ao ORE, junto à porta de serviço.

3.8.137. Os degraus da escada devem possuir um perfil de acabamento na cor amarela, junto as suas bordas ou arestas, com largura mínima de 10 mm.

3.8.138. A superfície de piso dos degraus deve possuir características antiderrapantes.

3.8.139. No piso do primeiro degrau deve ser instalado um dreno para escoamento de água (Figuras 9).

3.8.140. Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), equipamento instalado nos OREs para transposição de fronteira para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita
realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno, devidamente certificado pelo Inmetro nos termos da Portaria Inmetro nº 151, de 2016, e demais
normativos do Inmetro aplicado à transposição de fronteira.

3.8.141. Os OREs devem ser equipados com DPM, conforme disposto na norma ABNT NBR 16558:2017 e suas atualizações, e possuir 01 (uma) poltrona móvel obrigatória, totalizando, no mínimo, 02 (duas) poltronas
reservadas para o estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida. Não deve ser instalado o banco individual com o assento basculante.

3.8.142. Os OREs, devem ter um local apropriado para a acomodação de no mínimo uma cadeira de rodas, e a(s) poltrona(s) móvel(is) deve(m) dispor de um cinto de segurança de três pontos e um colete torácico de quatro
pontos, conforme disposto na norma ABNT NBR e suas atualizações (Figura 10).
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3.8.143. O ORE, deve dispor de uma porta complementar, posicionada na lateral do veículo após a porta de serviço, podendo ter funcionamento manual ou automática, com trava de segurança ou chave que impeça sua
abertura acidental pelo interior do veículo. Esta porta complementar deve possuir vedação e proteção impedido a entrada de água e poeira no interior do veículo.

3.8.144. A porta complementar de acesso por meio do DPM deve ter largura mínima de 800 mm, proporcionando um vão livre de no mínimo 300 mm para a movimentação das pernas do usuário durante o embarque e
desembarque, e altura mínima de 1.350 mm, tolerância de±10%, proporcionando um vão livre de 900 mm acima da linha do assento da poltrona móvel.

3.8.145. As instruções de uso e informações importantes a serem observadas nos procedimentos de embarque e desembarque por meio de Dispositivo de Poltrona Móvel devem estar em local de fácil visualização que
possibilite seu perfeito funcionamento.

3.8.146. Para-Brisa e Janelas

3.8.147. O vidro do para-brisa deve ser de vidro de segurança laminado, conforme a norma ABNT NBR e suas atualizações.

3.8.148. Todos os vidros utilizados nas janelas devem ser de segurança, conforme disposto na norma ABNT NBR, na Resolução CONTRAN, e suas atualizações.

3.8.149. As janelas laterais devem ser construídas com vidros móveis, capazes de deslizar em caixilhos próprios.

3.8.150. Para os OREs, as janelas laterais devem possuir na sua parte inferior vidros fixos (bandeira) e sua altura deve ser 1/3 (um terço) da altura da janela. Janelas de acabamento, de complementação ou de necessidades
estruturais podem ser totalmente fixas.

3.8.151. A abertura dos vidros móveis superiores, exceto as janelas de acabamento e/ou complementação, por questões de segurança, deve ser de 150 mm (tolerância de -05 e +10 mm) em cada uma das folhas, que
contará com limitadores de abertura, fixados nas estruturas das esquadrias, e de difícil remoção (Figura 11).

3.8.152. As janelas devem possuir dispositivos que permitam os seus travamentos.

3.8.153. As janelas dos OREs devem ter suas larguras compreendidas entre 1.100 e 1.600 mm com altura mínima de 800 mm, exceto para janelas de acabamento e/ou complementação de necessidades estruturais.

3.8.154. A altura do peitoril da janela, medida da parte inferior exposta do vidro em relação ao piso interno, deve estar entre 700 e 1.000 mm, excetuando-se para todos os tipos:

a) as janelas localizadas no posto de comando;

b) as janelas localizadas nas regiões das caixas de rodas ou patamares elevados.

3.8.155. As janelas devem possuir barra de proteção, soldada na estrutura dos vidros fixos, (Figura 12)

3.8.156. Todos os vidros das janelas que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do ORE, conforme o Anexo da Resolução Contran e suas atualizações, devem ser escurecidos originalmente,
sem a utilização de películas específicas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricação do vidro (vidro colorido na massa).

3.8.157. Todos os vidros das janelas, do para-brisa, além das divisórias internas, quando existente, devem cumprir com as prescrições de segurança no que se refere ao modo de fragmentação, resistência ao impacto da
cabeça e resistência a abrasão, conforme Resolução Contran e suas atualizações.

3.8.158. Admite-se quebra-vento na janela do condutor, desde que, quando aberto, não seja projetado mais o que 100 mm em relação à lateral do ORE.

3.8.159. Gabinete Interno
3.8.160. A altura interna em qualquer ponto do corredor central de circulação de estudantes, medida verticalmente do piso do ORE ao revestimento interior do teto, deve ser no mínimo 1.900 mm.

3.8.161. Para os OREs todas as superfícies do piso devem ser em alumínio lavrado, podendo ser utilizado outros materiais nas caixas de rodas e piso da cabine do condutor.

3.8.162. As superfícies do piso do Dispositivo de Poltrona Móvel, degraus internos, área de embarque e desembarque, rampas internas e de acesso ao ORE devem possuir características antiderrapantes.

3.8.163. Para o ORE, quando da utilização de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso, deve haver tratamento específico para evitar apodrecimento, ação de fungos, entre outros.

3.8.164. Todos os componentes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte interna da saia da carroçaria, quando construídas com materiais sujeitos à corrosão, devem receber tratamentos anticorrosivo e antiruído.

3.8.165. As tampas de inspeção eventualmente existentes no piso do ORE devem estar montadas e fixadas de modo a não poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilização de ferramentas ou chaves.

3.8.166. Os dispositivos para abertura das tampas de inspeção ou de acabamento (por exemplo: perfis, sinalizadores, entre outros) do piso não podem ultrapassar 6,5 mm do nível do piso.

3.8.167. Não pode ser instalado qualquer acessório ou equipamento sobre as tampas que dificulte a realização de inspeção ou manutenção nos agregados mecânicos.

3.8.168. No assoalho devem ser instalados, no mínimo, 06 (seis) drenos para escoamento de água, nas seguintes localizações e distribuições: 02 (dois) na traseira, 02 (dois) na dianteira e 02 (dois) no centro (Figuras 10).

3.8.169. Identificação dos desníveis e limites:

3.8.170. Deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura mínima de 10 mm, para identificação de todos os desníveis existentes ao longo do salão de estudantes, abrangendo inclusive regiões
expostas das caixas de rodas e degraus, quando existentes;

3.8.171. Na região da porta de serviço deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura mínima de 10 mm, para identificação dos limites do piso interno.

3.8.172. Ventilação Interna
3.8.173. A quantidade mínima de dispositivos de ventilação para garantir a renovação do ar no interior do ORE, deve ser conforme tabela abaixo:

3.8.174. Os dispositivos de ventilação devem estar localizados o mais próximo possível do eixo longitudinal do ORE.

3.8.175. Os dispositivos de ventilação devem ser instalados alternadamente, e localizados ao longo do teto de maneira uniforme.

3.8.176. Os dispositivos de ventilação devem estar protegidos para possibilitar sua utilização em dias chuvosos.

3.8.177. Deve haver um sistema de desembaçador do vidro do para-brisa constituído por trocador (es) de calor do tipo líquido/ar, não sendo admitido aquecimento pelo princípio de efeito “Joule”, com velocidades e
capacidade de vazão suficiente para desembaçamento do citado vidro, principalmente no campo de visão principal do condutor.

3.8.178. Iluminação Interna
3.8.179. O sistema de iluminação do salão de estudantes e da região da porta de serviço do ORE deve propiciar níveis adequados de iluminação que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentação e o acesso às
informações pelos estudantes, principalmente daqueles com baixa visão.

3.8.180. A iluminação do ORE deve ser produzida por fonte de luz com o acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentação feita por, no mínimo, 02 (dois) circuitos com interruptores independentes, de
maneira que na falha de um o outro circuito garanta, no mínimo, 50% da iluminação total.

3.8.181. No posto de comando, e na primeira fila de poltronas atrás dele, admite-se uma iluminação com índice de luminosidade não inferior a 30 lux, de maneira a minimizar reflexos no para-brisa e nos espelhos retrovisores
internos.

3.8.182. No posto de comando devem ser instaladas 02 (duas) luminárias com controles independentes.

3.8.183. Revestimento Interno
3.8.184. Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir características de retardamento à propagação de fogo e não podem produzir farpas em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamentos
térmico e acústico.

3.8.185. O compartimento do motor e o sistema de exaustão devem ter isolamento térmico e acústico.

3.8.186. O revestimento interno com painéis laminados deve ser na cor cinza claro (gelo).

3.8.187. Mobiliário

3.8.188. Poltrona do Condutor

3.8.189. Concepção

3.8.190. O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescrições do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolução Contran e suas atualizações.

3.8.191. A poltrona deve ser anatômica, regulável e estofada com material antitranspirante.

3.8.192. Quando aplicável devem haver, também, a regulagem lateral para facilitar o acesso do condutor ao posto de comando.

3.8.193. Dimensões Gerais

3.8.194. O assento da poltrona deve ter as seguintes dimensões:

3.8.195. largura entre 400 e 500 mm;

3.8.196. profundidade entre 380 e 450 mm.
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3.8.197. Altura do encosto variando de 480 mm a 650 mm, incluindo o apoio de cabeça.

3.8.198. Posicionamento

3.8.199. A poltrona do condutor deve permitir variações na altura entre 400 e 500 mm, atendendo a uma variação de curso de no mínimo 100 mm.

3.8.200. A poltrona do condutor deve permitir regulagem de altura com movimento vertical de 0 a 100 mm, oferecendo no mínimo 04 (quatro) posições de bloqueio. Deve possuir deslocamento lateral para melhor acesso e
posicionamento do condutor (exceto quando não existir capo do motor, no posto de comando), além de permitir o deslocamento longitudinal.

3.8.201. Essa poltrona deve ser instalada de modo que a projeção do seu eixo de simetria no plano horizontal coincida com o centro do volante de direção

3.8.202. Cinto de Segurança
3.8.203. Deve ser instalado cinto de segurança de 03 (três) pontos, com mecanismo retrátil para o condutor.

3.8.204. O cinto não pode causar incômodo nem desconforto, inclusive as oscilações decorrentes do sistema de amortecimento da poltrona.

3.8.205. O cinto de segurança para o condutor e suas ancoragens devem estar em conformidade com os requisitos das normas ABNT NBR, e suas atualizações.

3.8.206. Poltronas dos Estudantes
3.8.207. Concepção
3.8.208. O projeto das poltronas deve considerar as prescrições do banco e sua ancoragem, definidas pela

3.8.209. Resolução Contran e suas atualizações.

3.8.210. Os bancos serão do tipo poltrona/sofá, com assentos inteiriços ou individualizados.

3.8.211. As poltronas devem possuir encosto alto de cabeça sem pega-mão.

3.8.212. As poltronas podem possuir apoio para acomodação dos pés.

3.8.213. As poltronas devem ter o assento e o encosto estofados e revestidos em vinil lavável antideslizante, estampados conforme imagem ilustrativa abaixo: 

 

3.8.214. Na parte traseira das poltronas deve ser utilizado revestimento em tecido liso, sem estampa ou cobertura plástica, na cor azul, na tonalidade mais próxima possível do revestimento da poltrona.

3.8.215. A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos.

3.8.216. Deve ser evitado que parafusos, rebites ou outras formas de fixação estejam salientes.

3.8.217. Deve possuir pelo menos 01 (uma) poltrona dupla ou 01 (uma) poltrona tripla disponível para uso preferencial de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida. Alternativamente as poltronas de uso preferencial
poderão ser individualizadas, porém preservando a quantidade mínima de dois assentos para uso preferencial.

3.8.218. Para possibilitar a identificação dos assentos preferenciais pelos estudantes com deficiência visual, a coluna ou o balaústre junto ou próximo a cada banco deve apresentar dispositivo tátil, conforme da norma ABNT
NBR.

3.8.219. A identificação visual das poltronas preferenciais deve ser feita através de adesivo aplicado no vidro conforme imagem ilustrativa abaixo e suas dimensões: 

a) Dimensões: 200 mm (comprimento) x 50 mm (largura).

b) Dimensão das letras (altura x largura): 10 x 5 mm.

c) Cor das letras: preta.

d) Fonte: tipologia Arial.

e) Tipo: adesivo (fundo transparente).

f) Local de aplicação: vidros fixos (bandeiras).

3.8.220. As poltronas preferenciais devem ter características construtivas que maximizem o conforto e a segurança, tais como:

3.8.220.1. posicionamento de forma a não causar dificuldade de acesso;

3.8.220.2. identificação visual na cor amarela, aplicada no apoio de braço e no encosto frontal da poltrona, contrastando com as demais poltronas, de forma a ser facilmente percebida;

3.8.220.3. apoio de braço (lateral - lado do corredor de circulação) do tipo basculante;

3.8.220.4. cintos de segurança subabdominal, complementados por coletes torácicos de 04 (quatro) pontos de fixação, que não deve comprometer a utilização dos cintos quando forem utilizados por estudantes sem
deficiência (Figuras 13).

3.8.221. Dimensões Gerais
3.8.222. A altura máxima do assento, em relação ao local de acomodação dos pés, deve ser de 400 mm (Figura 15).

3.8.223. Esta dimensão será medida na linha média do referido assento, na sua parte frontal.

3.8.224. Para assentos sobre caixas de rodas, pode-se adotar altura mínima de 350 mm.

3.8.225. A largura da poltrona deve ser medida tomando como base a metade da profundidade do assento, tendo como dimensões (tolerância de +10%) (Figura 14).

3.8.226.  400 mm para a poltrona simples com 01 (um) assento;

3.8.227.  800 mm para a poltrona dupla com 02 (dois) assentos inteiriços ou individualizados;

3.8.228.  1.000 mm para a poltrona tripla com 03 (três) assentos inteiriços ou individualizados;
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3.8.229. A profundidade do assento deve ser de 350 mm (tolerância de +5%), tomada na horizontal a partir da interseção do assento com encosto ou seus prolongamentos.

3.8.230. A altura do encosto, referida ao nível do assento, deve ser de 650 mm (tolerância de +5%) (Figura 16), tomada na vertical a partir da interseção do assento com encosto ou seus prolongamentos.

3.8.231. O ângulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 5 e 15º (Figura 16).

3.8.232. O ângulo do encosto com a horizontal deve estar compreendido entre 105 e 115º (Figura 16).

3.8.233. A distância livre entre a extremidade frontal de um assento de uma poltrona e o espaldar ou anteparo que estiver à sua frente, medida no plano horizontal, deve ser conforme tabela abaixo:

3.8.234. Todas as medições relacionadas a poltronas devem ser realizadas ao longo da linha de centro do encosto/assento (Figura 15).

3.8.235. Posicionamento

3.8.236. A disposição das poltronas deve ser estabelecida considerando-se as características da linha, o nível de serviço, a aplicação operacional, as dimensões da carroçaria, a localização da porta de serviço e a posição
do motor.

3.8.237. Todas as poltronas devem ser posicionadas de forma a não causar dificuldade de acesso e acomodação aos estudantes, principalmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida. Não devem existir vãos
livres, lateral, em relação ao revestimento interno, e longitudinal, em relação ao anteparo a frente da poltrona posicionada posteriormente à porta de serviço. Caso existam, estes não podem ser superiores a 60 mm, a fim de
preservar a integridade física dos estudantes.

3.8.238. Serão admitidas poltronas duplas e/ou triplas inteiriças ou individualizadas nas últimas fileiras posteriores à porta de serviço dos OREs.

3.8.239. Para o ORE será admitida até 02 (duas) filas de poltrona simples, anterior à porta de serviço.

3.8.240. Não será admitida a instalação de poltrona simples, na última fileira junto ao painel traseiro interno, posicionada no centro do corredor.

3.8.241. As poltronas serão dispostas em fileiras, conforme a classificação do ORE e deve ser a seguinte: (Figura 16).

a) no lado esquerdo do sentido de marcha: poltronas de 800 ou 1.000 mm;

b) no lado direito do sentido de marcha: poltronas de 1.000 mm ou 800 mm dependendo da configuração do ônibus.

3.8.242. Apoio de Braço
3.8.243. As poltronas citadas abaixo devem ser providas de apoio lateral para o braço, tipo basculante, com comprimento máximo de 90% da profundidade da poltrona. A largura do apoio deve ser de no mínimo 30 mm.

3.8.244. preferenciais destinadas aos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida;

3.8.245. posicionadas em frente e anteriormente à porta de serviço (individual);

3.8.246. posicionadas sobre as caixas de rodas.

3.8.247. O posicionamento do apoio de braço não pode reduzir a largura do encosto da poltrona, em mais de 20 mm, exceto para poltronas aplicadas ao DPM ou reservadas localizadas de forma adjacente a este
dispositivo.

3.8.248. O apoio de braço deve estar recoberto com espuma moldada ou injetada, revestido com material ou fibra sintética, ou então com outro material resiliente sem revestimento, não possuindo extremidades
contundentes.

3.8.249. Encosto de Cabeça
3.8.250. O encosto de cabeça deve ser recoberto com espuma moldada ou injetada revestida com o mesmo material da poltrona. Não será admitido encosto de cabeça nas poltronas dos estudantes, sendo permitido
apenas encosto alto.

3.8.251. Cinto de Segurança
3.8.252. Cada poltrona simples deve ser equipada com 01 (um) cinto de segurança subabdominal.

3.8.253. As poltronas simples que estiverem posicionadas na frente do vidro do para-brisa e/ou do corredor de circulação devem estar equipadas com cinto de segurança retrátil.

3.8.254. Cada poltrona dupla deve ser equipada com 02 (dois) cintos de segurança subabdominais.

3.8.255. Cada poltrona tripla deve ser equipada com 03 (três) cintos de segurança subabdominais.

3.8.256. As poltronas preferenciais devem ser equipadas com cintos de segurança subabdominal, complementados por coletes torácicos de 04 (quatro) pontos de fixação, que não deve comprometer a utilização dos cintos
quando forem utilizados por estudantes sem deficiência (Figuras 14).

3.8.257. Notas:

3.8.258. Quando o colete torácico não for utilizado, o seu posicionamento não dever dificultar a acomodação dos estudantes.

3.8.259. O colete torácico deve estar fixado nos cintos de segurança subabdominais, de forma que, quando da sua não utilização, não seja removido.

3.8.260. Os cintos de segurança deverão estar devidamente homologados e atenderem às especificações das normas ABNT NBR, e da Resolução Contran e suas atualizações.

3.8.261. Porta-Material Escolar e Porta-Mochila

3.8.262. Na parte traseira das poltronas deve existir porta-material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensão deve ocupar toda a largura dos encostos, e deve ser equipado
com uma travessa central para proporcionar a devida resistência (Figuras 18).

3.8.263. No anteparo localizado na frente dos bancos preferenciais e no anteparo localizado na frente do primeiro banco atrás da porta de serviço, deve existir porta-material escolar, com a parte inferior fechada,
confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensão deve ocupar a largura do anteparo, e deve ser equipado com uma travessa central para proporcionar a devida resistência.

3.8.264. Quando da instalação de poltrona simples, o porta-material escolar deve ser instalado na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua
dimensão deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistência.

3.8.265. Quando da instalação de poltrona dupla atrás de poltrona simples, deve ser instalado porta-material escolar, sendo 01 (um) atrás do encosto da poltrona simples e o outro na lateral (revestimento interno), com a parte
inferior fechada, confeccionados em rede de nylon, e as suas dimensões devem ocupar, respectivamente, a largura do encosto e a largura da lateral (revestimento interno). Devem conter uma travessa central para proporcionar a
devida resistência.

3.8.266. Porta mochila preso ao teto no sentido longitudinal do ORE, posicionado sobre a fileira de poltronas, com comprimento total igual a extensão desta, e medindo 400 mm de largura e 300 mm de altura (tolerância de
+5%), medidos a partir da janela e do teto, respectivamente, confeccionado em módulos de chapas de aço com espessura de 1,20 mm dotado de espaços vazados para redução de peso e harmonia visual e com tratamento
superficial (pintura eletrostática a pó na cor cinza médio ou preta) (Figura 18). 
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3.8.267. Os componentes devem possuir bordas arredondadas nas extremidades (sentido longitudinal) e os suportes de apoio devem ser confeccionados em aço com espessura de 03mm, com o mesmo tratamento
superficial, distribuídos uniformemente ao longo do porta-mochila.

3.8.268. Em cada extremidade do porta-mochila, quando for necessário, deve existir uma ponteira confeccionada em material metálico, com seu contorno para acabamento em perfil de plástico de engenharia, no mínimo em
PVC.

3.8.269. Os módulos de chapas de aço do porta-mochila deverão ser unidos aos suportes de apoio através de solda ou parafusos, arruela depressão e porca autofrenante, não defendo possuir arestas cortantes.

3.8.270. Corredor de Circulação
3.8.271. O corredor central de circulação deve ficar livre de obstáculos que afetem a segurança e integridade dos estudantes e sua largura deve ser de 300 mm (tolerância de +10%).

3.8.272. A largura do corredor medida nas poltronas localizadas sobre as caixas de rodas, que possuem apoio de braço, deve ser obtida 300 mm acima da linha do assento do banco, medida, horizontalmente, em qualquer
ponto de seu percurso, entre os componentes interiores mais salientes (tolerância de + 10%).

3.8.273. Na hipótese de um degrau no corredor de circulação no sentido transversal da carroceria, deve haver advertência visual ao passageiro, com iluminação própria e a inscrição na cor vermelha sobre fundo branco
indicando: CUIDADO DEGRAU.

3.8.274. Lixeira
3.8.275. Para os veículos ORE devem ser instalada na parte dianteira, próxima à porta de serviço, 01 (uma) lixeira com capacidade ≥ 09 (nove) litros, e outra na parte traseira, no fundo do corredor central de circulação, com
a mesma capacidade.

3.8.276. As lixeiras devem possuir drenos.

3.8.277. A lixeira na parte traseira do ORE pode ser fixada na posição longitudinal ao corredor.

3.8.278. Anteparos e Painéis Divisórios
3.8.279. Deve estar provido de anteparos / painéis divisórios na mesma tonalidade do revestimento interno, com dimensões de 800 mm±50 mm de altura, folga entre 60 e 80 mm em relação ao piso e largura mínima
correspondente a 80% da largura do banco.

3.8.280. Estes anteparos devem estar posicionados:

3.8.281. na frente de cada banco voltado para a porta de serviço;

3.8.282.  atrás do posto de comando, complementado na parte superior com vidro de segurança.

3.8.283. Devem ser aplicadas películas incolores transparentes nos 02 (dois) lados do vidro do anteparo atrás do posto de comando, quando existentes.

3.8.284. Só é permitido vidro no anteparo atrás do posto de comando.

3.8.285. Não são permitidos materiais que produzam farpas quando rompidos. Na utilização de vidros deve ser atendida a norma ABNT NBR e suas atualizações.

3.8.286. Colunas, Balaústres, Corrimãos e Apoios no Salão de Estudantes
3.8.287. Não deve existir colunas, balaústres ou corrimãos ao longo do corredor de circulação, exceto coluna(s) tátil(eis) para identificação da(s) poltrona(s) preferencial(ais).

3.8.288. Para situações onde a distância do banco em relação ao anteparo ou ao banco frontal for superior a 400 mm, deve ser instalado um apoio (pega-mão) fixado na parede lateral do ORE, confeccionado em material
resiliente.

3.8.289. Posto de Comando

3.8.290. Deve ser instalado um protetor frontal contra os raios solares (quebra-sol), do tipo sanefa, além de uma cortina ou outro dispositivo de proteção solar na janela lateral do condutor, que não obstrua o campo de visão
do espelho retrovisor externo esquerdo.

3.8.291. O posto de comando deve ser projetado para minimizar os reflexos provenientes da iluminação interna no para-brisa.

3.8.292. O posto de comando deve possuir espaço aberto ou fechado para acomodação de pertences do condutor, com capacidade de no mínimo 8 (oito) litros.

3.8.293. Painel de Controles

3.8.294. A localização, identificação e iluminação dos controles indicadores e lâmpadas- piloto devem estar de acordo com a Resolução Contran e suas atualizações.

3.8.295. Os comandos principais do ORE (chave de seta, farol, abertura de porta de serviço, limpador de para-brisa, alavanca de câmbio, ignição, entre outros) devem estar posicionados para permitir fácil alcance ao
condutor que não tenha que deslocar-se da posição normal de condução do ORE.

3.8.296. As botoeiras localizadas no painel de controle (chave de seta, farol, abertura de porta de serviço, limpador de para-brisa, entre outros) não devem permanecer acessar quando a chave de ignição
estiver desligada, e quando a chave geral for acionada.

3.8.297. Cadeira de Rodas - Área Reservada para Guarda
3.8.298. No salão de estudantes ou próximo do posto do condutor, deve haver uma área reservada, para acomodação, fechada, da cadeira de rodas do estudante com deficiência ou mobilidade
reduzida, quando este estiver sentado na poltrona móvel, exceto quanto o veículo dispor de bagageiro para o transporte de cadeira de rodas.

3.8.299. Deve haver também um dispositivo de fixação da cadeira de rodas do tipo cinto para assegurar a mesma na posição durante a movimentação do veículo para todos os casos de acomodação da cadeira de rodas.

3.8.300. Conforto Térmico e Acústico
3.8.301. Deve apresentar nível de ruído interno inferior a 85 dB(A) em qualquer regime de rotação. A medição deve ser conforme a norma ABNT NBR e suas atualizações, com o ORE parado, na condição de rotação máxima
do motor, a 75% dessa rotação, e em condição de marcha lenta.

3.8.302. Proteção Contra Riscos de Incêndio
3.8.303. Não podem ser utilizados no compartimento do motor quaisquer materiais de isolamento acústico inflamáveis, nem materiais suscetíveis de se impregnarem de combustível, lubrificantes ou outras substâncias
combustíveis, salvo se os referidos materiais estiverem protegidos por revestimento impermeável.

3.8.304. Devem ser tomadas as devidas precauções para evitar o acúmulo de combustível, óleo lubrificante ou qualquer outra substância combustível em qualquer parte do compartimento do motor.

3.8.305. Todos os elementos de fixação, juntas, entre outros associados à divisória do compartimento do motor ou outra fonte de calor, devem ser resistentes ao fogo.

3.8.306. O ORE deve estar equipado com pelo menos 01 (um) extintor de incêndio, em conformidade com as Resoluções Contran e suas atualizações, instalado em local sinalizado e de fácil acesso ao condutor o mais
próximo à poltrona deste.

3.8.307. Acessórios
3.8.308. Dispositivo para Reboque
3.8.309. Devem ser instaladas 04 (quatro) conexões tipo gancho para reboque, fixadas por solda nas longarinas do chassi, sendo 02 (duas) na parte dianteira do ORE e 02 (duas) na parte traseira, de maneira que não haja
interferência entre o cambão e o para-choque quando em operação de reboque.

3.8.310. As conexões para reboque devem suportar operação de reboque do ORE com carga máxima, em rampas não pavimentadas de até 6% de inclinação, bem como em trajetórias circulares.

3.8.311. Para maior segurança nas operações de reboque, o ORE deve possuir na parte dianteira, em local de fácil acesso e com identificação clara, 01 (uma) tomada para ar comprimido quando aplicável e 01 (um)
conector para sinais elétricos.

3.8.312. A necessidade da tomada para ar comprimido está condicionada à existência de sistemas de freio pneumático.

3.8.313. Deslizadores Traseiros (Passa-Balsa)

3.8.314. O ORE, deve possuir 04 (quatro) deslizadores traseiros (passa-balsa), sendo 02 (dois) centrais e 01 (um) em cada lateral, para facilitar o deslizamento e absorver os impactos provenientes de interferências com os
desníveis do solo conforme imagens ilustrativas abaixo: 

 

3.8.315. Sistema de Monitoramento Interno
3.8.316. Os projetos técnicos do ORE devem prever a instalação de sistema de monitoramento interno.

3.8.317. O sistema de monitoramento interno pode utilizar microcâmeras de vídeo, com gravação digital e monitores instalados na região de visão do condutor, possibilitando plena visibilidade do salão de estudantes.

3.8.318. Os locais destinados ao acesso à instalação devem estar identificados.

3.8.319. Sistema de Comunicação ao Estudante

3.8.320. Deve ser projetado para receber dispositivos para transmissão audiovisual de mensagens operacionais, institucionais e educativas, com o objetivo de prestar informação aos estudantes com deficiência visual ou
auditiva.

3.8.321. Deve existir um sistema de música ambiente, realizado no mínimo por sintonizador que receba transmissões em FM, e, no mínimo 06 (seis) alto-falantes distribuídos ao longo do posto de comando e do salão de
estudantes.

3.8.322. Os locais destinados ao acesso à instalação devem estar identificados.

3.8.323. Equipamentos Obrigatórios

3.8.324. Equipamento de Controle Operacional

3.8.325. O ORE deve estar equipado com registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) do tipo eletrônico ou digital, certificado pelo Inmetro, que permita a extração de seus dados em formato
eletrônico.

3.8.326. Equipamento de Controle Operacional

3.8.327. Todos os OREs devem estar equipado com registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) do tipo eletrônico ou digital, certificado pelo Inmetro, que permita a
extração de seus dados em formato eletrônico.
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3.8.328. O cronotacógrafo eletrônico ou digital deve permitir, no mínimo, o registro instantâneo para posterior extração das seguintes informações:

a) data;

b) hora, minuto;
c) velocidade;
d) odômetro;
e) identificação do condutor;
f) identificação do ORE.

3.8.329. O cronotacógrafo eletrônico ou digital deve possuir criptografia para proteção e confidencialidade, e ter capacidade de incorporar novos registros e armazenamento de no mínimo 07 dias ininterruptos (24h) na
memória interna e utilizando um sistema que permita até 200 dias de armazenamento de dados em media externa (USB). 

3.8.330. Nota: Deve ser evidenciado 01 (um) relatório de forma a se evidenciar as informações acima.

3.8.331. O armazenamento dos dados deve ser efetuado em memória interna não volátil.

3.8.332. Os dados armazenados devem ser exportados por meio de um dispositivo físico removível, tipo cartão de memória, pen drive, pen drive automotivo ou por transmissão de dados via Rádio Frequência (wireless).

3.8.333. Os dados devem ser disponibilizados em formato de arquivo eletrônico.

3.8.334. Da coleta de dados:

a) Os dados armazenados pelo cronotacógrafo eletrônico ou digital devem ser exportados, quando solicitados, em formato proprietário;

b) A empresa fabricante deve fornecer ao Fornecedor um sistema para visualização dos dados exportados pelo cronotacógrafo eletrônico ou digital.

3.8.335. Compete ao Fornecedor a entrega do cronotacógrafo selado e instalado no ORE, bem como o pagamento da taxa metrológica e a apresentação de Certificado de Verificação do Cronotacógrafo
válido, emitido pelo Inmetro e/ ou representantes da RBMLQ-I, nos termos que disciplinam a matéria, que podem ser obtidos no sitio eletrônico www.inmetro.gov.br.

3.8.336. O Certificado de Verificação do Cronotacógrafo deve ser evidenciado e entregue quando da inspeção e da entrega, e aos representantes da CONTRATANTE quando da inspeção de recebimento de cada ORE.

3.8.337. Espelhos Retrovisores Externos
3.8.338. O ORE devem estar equipado com espelhos retrovisores externos convexos, em ambos os lados, que assegurem o campo de visão do condutor na condução nas vias junto às paradas de embarque e desembarque
dos estudantes, além das operações de manobra. Em adição, deve ser instalado 01 (um) espelho retrovisor convexo pequeno, no lado direito dos ORE .

3.8.339. A projeção externa dos espelhos retrovisores não deve ultrapassar 250 mm em relação à parte mais externa da carroçaria.

3.8.340. Espelho Retrovisor Interno (Posto de Comando)
3.8.341. Para o ORE deve ser instalados um espelho retrovisor convexo na parte superior central com comprimento maior que 300 mm e largura maior que 150 mm, que permita a visualização do embarque e desembarque
dos estudantes pela porta de serviço.

3.8.342. Espelhos Retrovisores ou Dispositivos do Tipo Câmera-Monitor para Visão Indireta
3.8.343. Deve estar equipado com espelhos retrovisores ou dispositivos do tipo câmera- monitor para visão indireta em conformidade com a Resolução Contran e suas atualizações.

3.8.344. Limpador de Para-Brisa
3.8.345. O sistema do limpador de para-brisa deve promover varredura das áreas conforme especifica a seção 48 da norma ABNT NBR e suas atualizações.

3.8.346. O sistema do limpador de para-brisa não deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores, e deve possuir chave de controle de velocidade com 04 (quatro) posições.

3.8.347. Saídas de Emergência
3.8.348. A sinalização adotada deve ser clara e compreensível aos estudantes e ao condutor, junto aos dispositivos e saídas de emergência.

3.8.349. As saídas de emergência devem permitir uma rápida e segura desocupação à totalidade de estudantes e ao condutor, em situações de emergência, abalroamento ou capotamento do ORE.

3.8.350. Cada saída de emergência deve estar devidamente sinalizada e possuir instruções claras de como ser operada.

3.8.351. Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operação fácil e rápida.

3.8.352. A abertura da saída de emergência deve permitir sua ativação, ainda que a estrutura do ORE tenha sofrido deformações.

3.8.353. Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor até as saídas de emergência, sem a presença de anteparos ou quaisquer obstáculos que venham a dificultar a evacuação dos estudantes em situações de
emergência.

3.8.354. Depois de acionadas, as saídas de emergência não podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela.

3.8.355. Para efeitos de cálculo da quantidade mínima de saídas de emergência, a porta de serviço não é considerada.

3.8.356. A quantidade mínima de saídas de emergência deve estar em conformidade com a tabela abaixo:

3.8.357. Janelas de Emergência
3.8.358. As janelas de emergência não podem ser contíguas e devem ser distribuídas uniformemente ao longo do salão de estudantes.

3.8.359. Recomenda-se que seja posicionada uma janela de emergência próxima à porta de serviço, para ser utilizada em caso de obstrução da porta de serviço.

3.8.360. As janelas de emergência devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetável, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificações do subitem 26.1 da norma ABNT NBR e
suas atualizações.

3.8.361. Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergência deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergência que necessite de esforço máximo de 300 N para seu
acionamento.

3.8.362. Devem existir 02 (dois) martelos quebra-vidro com as suas respectivas capas de proteção transparentes ou opacas, na cor vermelha, posicionados 01 (um) próximos ao condutor (lateral direita e lateral esquerda),
em local visível e de fácil acesso.

3.8.363. No mecanismo de abertura das janelas de emergência não podem ser utilizados sistemas de rosca.

3.8.364. As janelas de emergência devem ser identificadas com adesivos com dimensões visíveis internamente no ORE, com instruções claras de utilização (Figuras 21 e 22).

3.8.365. O adesivo indicado na Figura 19, quando aplicado diretamente na carroçaria, deve ter fundo vermelho com os indicadores em branco e texto em preto e, quando aplicado diretamente no vidro, deve ter fundo
transparente e indicadores e texto em preto. As dimensões e texto padrão devem estar em conformidade com as estabelecidas na Figura 20.

                                          

3.8.366. Os adesivos indicados nas Figuras 19 quando aplicados diretamente na carroçaria, devem ter fundo branco, texto e linhas em preto e, quando aplicados diretamente no vidro, devem ter fundo transparente e
indicadores e texto em preto. As dimensões e texto padrão devem estar em conformidade com as estabelecidas nas Figuras 20.

3.8.367. As janelas de emergência devem oferecer abertura de maneira que o perímetro não seja inferior a 3.550 mm e que nenhum lado seja inferior a 690 mm.

3.8.368. Não deve haver obstruções para acesso às janelas de emergência e seus dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisórias, colunas ou qualquer outro elemento.

3.8.369. Escotilhas do Teto
3.8.370. Deve possuir 02 (duas) escotilhas caracterizadas como saídas de emergência e com seção útil de no mínimo 600 x 600 mm.

3.8.371. As escotilhas devem ser identificadas como saída de emergência e conter instruções de uso.

3.8.372. As escotilhas devem estar posicionadas sobre o eixo longitudinal do ORE e distribuídas da seguinte forma (pontos de referência: centro das escotilhas):

3.8.373. 01 (uma) na parte dianteira, distante, entre 20 a 35% do comprimento interno, contados a partir da frente do ORE.

3.8.374. outra na parte traseira, distante, entre 70 a 80% do comprimento interno, contados a partir da frente do ORE.

3.8.375. Capacidade de Transporte - A informação sobre a capacidade máxima de estudantes sentados nos OREs deve estar afixada no posto de comando, em local visível, associada à simbologia específica, indicando a
seguinte frase: “CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES SENTADOS: XX”.
3.8.376. DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.8.377. Os ORE devem atender às seguintes condições gerais:

3.8.378. Fabricados com características que suportem sua operação em zonas rurais, em vias sem pavimentação, terrenos acidentados e irregulares, com a presença constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja,
sob condições severas de operação.
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3.8.379. Movidos à combustível Diesel e terem condição de operação com Biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.

Conformidade com a Resolução Conama e suas atualizações, que dispõe sobre o Proconve, em especial aos valores limites de emissão estabelecidos para a Fase P- 7 (EURO V).

3.8.380. Apresentarem resistência estrutural referente aos capotamentos e abalroamentos, de acordo com a Resolução Contran, e suas atualizações, e às condições de operação em áreas rurais em vias sem pavimentação
e terrenos irregulares e acidentados.

3.8.381. Conformidade com a Resolução Contran e suas atualizações, referente à estrutura da carroçaria e do chassi.

3.8.382. Conformidade com as normas ABNT NBR e suas atualizações.

3.8.383. Conformidade com a Resolução Contran e suas atualizações, referente à disposição sobre a obrigatoriedade do uso do sistema antitravamento das rodas - ABS.

3.8.384. Conformidade com a Resolução Contran e suas atualizações, referente ao estabelecimento de requisitos para o desempenho e fixação de espelhos retrovisores ou dispositivos do tipo câmera monitor para visão
indireta, instalados nos veículos destinados à condução coletiva de escolares.

3.8.385. As figuras apresentadas nestas especificações técnicas são exemplos, cujo intuito é realçar os conceitos abordados.

3.8.386. As soluções técnicas não precisam se limitar às imagens ilustrativas.

3.8.387. GARANTIAS VEÍCULO
3.8.388. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.8.389. GRAFISMO
3.8.390. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.8.391. EQUIPAMENTOS
3.8.392. Garantia do fabricante conforme Edital.

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

8 1709780 Unidade
CAMINHAO - CARROCERIA: TIPO PIPA MINIMO DE 8.000 LITROS; CAPACIDADE CARGA: MINIMA DE 9.000 KG; PTB - PESO TOTAL BRUTO: MINIMO DE 16.000KG; POTENCIA: MINIMA DE 185 CV;
FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 4.500 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: 4X2; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS ; VEICULO 0 KM, FABRICADO HA NO MAXIMO 06
(SEIS) MESES; COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

Especificações Complementares

3.9. Condições Gerais
3.9.1. Caminhão toco tipo pipa com tanque em aço carbono, chapa 3/16, mínimo 4 MM de espessura; pintura interna com epóxi anticorrosivo apropriado para o
transporte de água na cor branca; capacidade mínima de 8.000 litros; Veículo 0KM, fabricado há no máximo 06 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios conforme legislação em vigor.

3.9.2. Condições específicas
3.9.3. Cor
3.9.4. Conforme especificado em edital;

3.9.5. Grafismo
3.9.6.  Conforme especificado em edital;

3.9.7. Carroceria
3.9.8. Tipo Pipa

3.9.9. Capacidade de Carga
3.9.10. Mínimo de 9.000 kg;

3.9.11. PTB – Peso Total Bruto: 16.000kg;

3.9.12. MOTOR
3.9.13. Potencia: Mínima de 185 cv;

3.9.14. Faixa cilindrada: Mínima de 4.500cc;

3.9.15. Direção
3.9.16. Hidráulica;

3.9.17. Tração
3.9.18.  4x2;

3.9.19. Combustível
3.9.20. Diesel;

3.9.21. Equipamentos obrigatórios e Acessórios
3.9.22. Especificação Do Tanque Pipa
3.9.23. Tanque de um único compartimento, com sistema interno “4 (quatro) quebra ondas”;

3.9.24. Formato semi-elíptico, com calotas abauladas; fabricado em aço carbono, chapa 3/16, mínimo 4 MM de espessura;

3.9.25. Volume nominal de 8000 litros;

3.9.26. Pintura interna com epóxi anticorrosivo apropriado para o transporte de água na cor branca.

3.9.27. Pintura externa tipo eletrostática com fundo primer e acabamento externo em tinta poliuretano (pu) na cor branca.

3.9.28. Boca de carga por gravidade na parte superior do tanque de 500 mm de diâmetro e tampa dobradiça;

3.9.29. Bomba d’água acionada por tomada de força da caixa de marcha do caminhão para abastecimento e drenagem do tanque;

3.9.30. Equipado com 15 metros de mangote com engate rápido e proteção na extremidade do mangote; com suporte para mangote nas laterais do tanque, caixa para alojar ferramentas com porta cadeado.

3.9.31. A fixação do tanque na carroceria não deve restringir a capacidade de torção do quadro do chassi, devendo assegurar a utilização do caminhão em percursos rodoviários com pisos pavimentados ou não
pavimentados, sem qualquer dano à estrutura do caminhão e/ou da carroceria;

3.9.32. Possuir acesso à parte superior feito por escada com degraus antiderrapantes de aço, deverá conter na parte superior do taque, corrimão em aço com altura mínima de 30cm.

3.9.33. Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Transito Brasileiro e legislação vigente;

3.9.34. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigidos e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.9.35. GARANTIAS
3.9.36. Veículo
3.9.37. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.9.38. Grafismos
3.9.39. Garantia do fabricante conforme edital.

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

9 1585789 Unidade

 REBOQUE PARA VEICULO - UTILIZACAO: TRANSPORTE DE VEICULOS; ESTRUTURA: ACO; CARROCERIA: ABERTA; QUANTIDADE DE EIXOS: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; CAPACIDADE
DE CARGA: MINIMO DE 4870 KG (CARGA UTIL + EQUIPAMENTOS); PROCEDENCIA: NACIONAL; CAMINHAO TIPO 3/4,PLATAFORMA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8 TONELADAS DECARGA,
COM 1 (UM) EIXO TRASEIRO, COM INSTALACAO DE GUINCHO PLATAFORMAA PARA 02 VEICULOS. 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO,HA 6(SEIS)MESES,COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. 

Especificações Complementares

3.10. CONDIÇÕES GERAIS
3.10.1. Caminhão tipo 3/4, plataforma com capacidade de carga (útil + equipamentos): mínimo de 4870 KG, com 1 (um) eixo traseiro, com instalação de guincho plataforma para 02 veículos. Adesivado nas cores e
logomarca da instituição, com predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital; GPS/AVL rastreador. Equipado com sinalizador acústico visual e tacógrafo. Veículo 0 (zero) KM fabricado no máximo há 06 (seis)
meses com todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação vigente.

3.10.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
3.10.3. Cor
3.10.4. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.10.5. Grafismo
3.10.6. Conforme especificação do edital;

3.10.7. Motor 
3.10.8. Potência: Mínima de 156 cv e máxima de 180 cv;

3.10.9. Cilindrada: Mínima de 3290 cc e máxima de 4800 cc;

3.10.10. Combustível

3.10.11. Diesel

3.10.12. Marchas
3.10.13. No mínimo 5 marchas à frente, sincronizadas, e uma ré;

3.10.14. Capacidade de carga (carga útil + equipamentos) 
3.10.15. Mínimo de 4870 KG;

3.10.16. PBT mínimo de 08 toneladas;

3.10.17. Plataforma
3.10.18. No mínimo de 06 metros de comprimento;
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3.10.19. (o reboque deverá ser capaz de transportar um veículo sobre a plataforma e um veículo a ser rebocado na asa delta).

3.10.20. Embreagem
3.10.21. Com acionamento hidráulico ou a ar;

3.10.22. Eixo/ Tração
3.10.23. Conforme linha de produção;

3.10.24. Sistema de freio
3.10.25. Conforme linha de produção;

3.10.26. Rodagem
3.10.27. Conforme linha de produção do fabricante, com todos os 7 (sete) pneus e rodas completos, incluindo o estepe.

3.10.28. Suspensão
3.10.29. Conforme linha de produção;

3.10.30. Direção
3.10.31. Hidráulica ou conforme linha de produção;

3.10.32. Sistema elétrico
3.10.33. Bateria de 12 V ou 24 V e mínimo de 100 amperes, com alternador de no mínimo 24 V e 80 amperes. Alimentação elétrica do veículo 24 V.

3.10.34. Acabamento interno do veículo
3.10.35. Cabine para transporte de 3 (três) passageiros incluindo o motorista. Os bancos com encosto de cabeça, encapados em courvin automotivo, com reforços nas áreas de maior desgaste (aba lateral do encosto e
assento dos bancos do veículo);

3.10.36. Piso cabine revestido em material resistente, não absorvente e lavável, tipo borrachão, na cor do acabamento interno do veículo;

3.10.37. Portas da cabine forradas em material lavável e impermeável, na cor do acabamento interno do veículo;

3.10.38. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CARROCERIA
3.10.39. Para-choques traseiro articulado, conforme as normas estabelecidas pela Resolução do CONTRAN;

3.10.40. Sinalização luminosa externa conforme as normas do CONTRAN;

3.10.41. Adesivos refletivos aprovados pelo DENATRAN conforme Resolução do CONTRAN;

3.10.42. Adaptação total ao veículo com fixação através de grampos com porcas duplas;

3.10.43. Para-lamas duplos em aço com lameiros de borracha;

3.10.44. Adaptação total ao veículo com fixação através de grampos com porcas duplas;

3.10.45. Adaptação da distância Entre Eixos do veículo, seguindo as orientações do fabricante do veículo normas do INMETRO e CONTRAN;

3.10.46. INCÊNDIO
3.10.47. A unidade possui elementos mínimos necessários de combate ao incêndio.

3.10.48. Tomada com fusível compatível para o uso do farol de manejo;

3.10.49. EQUIPAMENTOS
3.10.50. Jogo de tapetes bandeja na cor preta, contendo no mínimo 02 (duas) peças;

3.10.51. Conjunto sinalizador acústico visual, conforme Edital;

3.10.52. Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, conforme Edital;

3.10.53. GPS localizador, conforme Edital;

3.10.54. 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas.

3.10.55. Tomada de força compatível para o uso do farol de manejo;

3.10.56. Sirene de ré;

3.10.57. Ar condicionado;

3.10.58. Tacógrafo (registrador instantâneo de velocidade),

3.10.59. Reservatório d´água tipo carote para higienização do motorista com capacidade mínima e 10 litros.

3.10.60. O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veículo ofertado, mesmo que não constante nesta especificação, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens necessários à
adaptação, prevista nesta especificação e Edital.

3.10.61. GARANTIAS
3.10.62. Veículo
3.10.63. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.10.64. Conjunto sinalizador acústico visual
3.10.65. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.10.66. Grafismos
3.10.67. Garantia do fabricante conforme Edital.

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

10 1706730 Unidade
 AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - CARROCERIA: ADAPTADA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA - PCD; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO PORTA: 04 PORTAS;
POTENCIA MINIMA: 111 CV; CILINDRADA MINIMA: 1747 CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE
PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) ; ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO E RAMPA PARA PCD;

Especificações Complementares

3.11. CONDIÇÕES GERAIS 
 

3.11.1. Veículo adaptado para transporte de pessoa com deficiência - PCD; número lugares: mínimo de 5 lugares; número porta: mínimo de 4 portas; 0 (zero) KM, fabricado, no máximo, há 06 (seis) meses, com todos os
acessórios mínimos obrigatórios conforme legislação em vigor.

3.11.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
3.11.3. Cor
3.11.4. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.11.5. Grafismo
3.11.6. Conforme especificado em Edital;

3.11.7. Potência
3.11.8. Mínima de 111 cv;

3.11.9. Cilindrada 
3.11.10. Mínima de 1747 cc;

3.11.11. Direção
3.11.12. Hidráulica ou Elétrica;

3.11.13. Tração
3.11.14. Conforme linha de produção;

3.11.15. Suspensão
3.11.16. Conforme linha de produção;

3.11.17. Combustível
3.11.18. FLEX (Gasolina e Etanol);

3.11.19. Acessórios inclusos
3.11.20. Ar Condicionado;

3.11.21. Rampa de acesso veicular – (RAV)
3.11.22. Dispositivo instalado no veículo que permite o acesso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, para acesso ao interior do veículo pelo plano inclinado;

3.11.23. A RAV deve permitir o embarque ou desembarque do usuário com deficiência em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, para acesso em nível ao interior do veículo, com segurança.

3.11.24. Rampa de acesso veicular devem possuir características antiderrapantes, conforme norma ABNT vigente;

3.11.25. Para embarque e desembarque pela traseira do veículo, a posição do usuário deve estar voltada para o interior do veículo;

3.11.26. Mecanismo de abertura e fechamento manual
3.11.27. Rampas que são colocadas manualmente em posição de utilização devem ter um puxador para ser colocado nesta posição e na de armazenamento;

3.11.28. As partes funcionais, como cabos, polias e eixos, sujeitas ao desgaste com o uso e das quais o equipamento depende para suportar a carga, devem ter um fator de segurança de pelo menos 6,0, baseado na
resistência máxima do material (carga de ruptura);

3.11.29. Os coeficientes de segurança para os componentes estruturais da rampa de acesso veicular, sobre o limite elástico do material, não podem ser inferiores a 2,1 conforme norma ABNT vigente;

3.11.30. Não podem existir cantos vivos e elementos pontiagudos ou cortantes que possam oferecer perigo aos usuários;

3.11.31. Os equipamentos devem ser projetados de maneira a evitar acidentes, possuindo elementos de segurança e proteção às partes móveis;

3.11.32. A superfície da rampa de acesso não pode ter protrusões, ressaltos ou obstáculos maiores do que 6,5 mm.

3.11.33. Categorias de RAV
3.11.34. Rampa de acesso veicular manual formada por um único elemento, podendo ser dobrável ou retrátil; ou rampa de acesso veicular manual, formada por dois elementos separados e paralelos entre si, podendo ser
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dobráveis ou retráteis.

3.11.35. Requisitos Gerais
3.11.36. A rampa de acesso veicular deve ter acionamento manual.

3.11.37. As rampas de acesso veicular constituídas de mais de uma seção, das categorias dobráveis ou retráteis, por exemplo, são permitidas, desde que seguramente fixadas entre si e atendam a todos os requisitos da
norma vigente;

3.11.38. As rampas de acesso veicular devem ser fixadas ao veículo, não podendo ser removidas após a operação.

3.11.39. Nenhum vão entre o veículo e a rampa de acesso, em posição de operação e transporte, deve exceder 30 mm.

3.11.40. Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente;

3.11.41. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.11.42. GARANTIAS
3.11.43. Veículo
3.11.44. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.11.45. Grafismos
3.11.46. Garantia do fabricante conforme Edital.

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

11 1671162 Un

CAMINHONETE - CARROCERIA: ABERTA, CABINE DUPLA; NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO DE PORTAS: 04 PORTAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA: MINIMA DE 0,650
TONELADAS; POTENCIA: MINIMA DE 140CV E MAXIMA DE 230CV; CILINDRADA: MINIMA DE 1950CC E MAXIMA DE 3200CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO: (4X2), (4X4) E (4X4)
REDUZIDA; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR
CONDICIONADO;0KM,FABRICADO, NO MAXIMO,HA 6(SEIS) MESES DA DATA DE EMPENHO COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

Especificações Complementares

 

3.12. CONDIÇÕES GERAIS
3.12.1. Veículo leve de médio porte, modelo caminhonete 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida, 4 portas, cabine dupla.

3.12.2. Veículo 0 (ZERO) Km, fabricado no máximo há seis meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor.

3.12.3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
3.12.4. Cor
3.12.5. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.12.6. Grafismo
3.12.7. Conforme especificado em edital;

3.12.8. Motor
3.12.9. Potência: mínima de 140 cv e máxima de 230 cv;

3.12.10. Cilindrada: mínima de 1950 cc e máxima de 3200 cc.

3.12.11. Cilindros: 04 (quatro);

3.12.12. Número de Marchas
3.12.13.  5 (cinco) a frente e uma à ré;

3.12.14. Tração
3.12.15.  (4X2), (4x4) e (4x4) reduzida;

3.12.16. Sistema de freio
3.12.17. Conforme linha de produção.

3.12.18. Suspensão
3.12.19. Conforme linha de produção.

3.12.20. Direção
3.12.21. Hidráulica ou Elétrica;

3.12.22. Combustível
3.12.23. Diesel;

3.12.24. Acessório
3.12.25. Ar condicionado;

3.12.26. Equipamentos obrigatórios
3.12.27. Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente;

3.12.28. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.12.29. GARANTIA
3.12.30. Veículo
3.12.31. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.12.32. Grafismo
3.12.33. Garantia do fabricante conforme Edital.

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

12 1714082 Un

CAMINHONETE - CARROCERIA: COM CAPOTA FIBRA; NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO DE PORTAS: 04 PORTAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA: MINIMA DE 1.000 KG
(CARGA UTIL); POTENCIA: MINIMA 160 CV; CILINDRADA: MINIMA 2.198 CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO: (4X2), (4X4) E (4X4) REDUZIDA; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE
PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: SINALIZADOR ACUSTICO;AR;PROTETOR CACAMBA PVC EMBOR; 0 KM,
FABRICADO NO MAXIMO HA 6 (SEIS) MESES COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

Especificações Complementares

3.13. CONDIÇÕES GERAIS
3.13.1. Cabine dupla; carroceria com capota de fibra; capacidade mínima de carga útil 1.000 kg; 05 lugares; 04 portas. Veículo 0 (zero) Km, fabricado no máximo a seis meses com todos os acessórios mínimos obrigatórios,
conforme legislação em vigor.

3.13.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
3.13.3. Cor
3.13.4. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.13.5. Grafismo
3.13.6. Conforme especificado em edital;

3.13.7. MOTOR
3.13.8. Potência: mínima de 160 cv;

3.13.9. Cilindrada: mínima de 2.198 cc

3.13.10. Cilindros: Conforme linha de produção;

3.13.11. Tração
3.13.12. (4x2), (4x4) e (4x4) reduzida;

3.13.13. Sistema de freio
3.13.14. Conforme linha de produção;

3.13.15. Suspensão
3.13.16. Conforme linha de produção.

3.13.17. Direção
3.13.18. Hidráulica ou Elétrica;

3.13.19. Combustível
3.13.20. Diesel;

3.13.21. Número de marchas
3.13.22. Conforme linha de produção;

3.13.23. Capacidade de carga útil
3.13.24. Mínimo de 1.000 kg;

3.13.25. Distância entre eixos
3.13.26. Mínimo 2.990 mm;

3.13.27. Transmissão
3.13.28. Conforme linha de produção;
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3.13.29. EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSORIOS
3.13.30. Ar condicionado;

3.13.31. Protetor de caçamba em PVC emborrachado;

3.13.32. Conjunto sinalizador acústico visual conforme Edital;

3.13.33. CAPOTA DE FIBRA
3.13.34. Fabricada em fibra de vidro com espessura de 05 mm;

3.13.35. Borrachas de vedação contra infiltração e poeira, proteção da lataria;

3.13.36. Tampa traseira com vidro, chaves e amortecedores a gás.

3.13.37. Janelas de vidro nas laterais da capota;

3.13.38. Pintura externa na cor do veículo, padrão automotivo;

3.13.39. Pintura interna que minimiza ruídos;

3.13.40. Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente;

3.13.41. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.13.42. GARANTIAS
3.13.43. Veículo
3.13.44. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.13.45. Grafismo
3.13.46. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.13.47. Sinalizador acústico visual
3.13.48. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.13.49. Capota
3.13.50. Garantia do fabricante conforme Edital;

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

13 1711520 Un PLACA DE IDENTIFICACAO VEICULAR ESTAMPADA - IDENTIFICACAO: VEICULOS; PADRAO: ATUAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO NAO GALVANIZADO; COR: BRANCA; TARJETA: COM
TARJETA;  ESPECIFICACOES DEVERAO ATENDER RESOLUCAO VIGENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN.

Especificações Complementares

 

3.14. As placas de identificação veicular estampadas (dianteira/traseira), no padrão ATUAL serão entregues  a partir da demanda do Contratante e deverão ser fornecidas conforme exigências da Resolução do CONTRAN
231/2007;

 

Lote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

14 1702254 Un PLACA DE IDENTIFICACAO VEICULAR ESTAMPADA - IDENTIFICACAO: VEICULOS; PADRAO: MERCOSUL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; COR: BRANCA; TARJETA: SEM TARJETA; AS
ESPECIFICACOES DEVERAO ATENDER RESOLUCAO VIGENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO CONTRAN, E SUAS ALTERACOES.

Especificações Complementares

 
 

3.15. As placas de identificação veicular estampadas (dianteira/traseira), no padrão MERCOSUL serão entregues, a partir da demanda do Contratante e deverão ser fornecidas conforme exigências da Resolução do CONTRAN
780/2019;

ote
Código
do item

SIAD

Unid. de
aquisição Especificação Técnica Sucinta do Objeto

15 1597299 Un

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - CARROCERIA: HATCH; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 100 CV; CILINDRADA
MINIMA: 1332 CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: ELEVADA; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA OU ETANOL); ACESSORIOS
INCLUSOS: AR CONDICIONADO; 0KM, COR BRANCA, FABRICADO NO MAXIMO HA 6(SEIS) MESES COM PROTECAO DEMOTOR E CAMBIO, TAPETES E TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. 

Especificações Complementares

 

3.16. CONDIÇÕES GERAIS
3.16.1. Carroceria: Hatch; 05 lugares; 04 portas; Suspensão elevada; com proteção de motor e tanque. 0km, fabricado, no máximo, ha 6 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor.
Garantia do fabricante conforme edital.

3.16.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
3.16.3. Carroceria
3.16.4. Hatch

3.16.5. Cor
3.16.6. Conforme linha de produção e definida em Edital;

3.16.7. Grafismo
3.16.8. Conforme especificado em edital;

3.16.9. MOTOR
3.16.10. Potência: Mínima de 100 cv;

3.16.11. Cilindrada: Mínima de 1332cc;

3.16.12. Direção
3.16.13. Hidráulica ou Elétrica;

3.16.14. Tração
3.16.15. Conforme linha de produção;

3.16.16. Suspensão
3.16.17. Elevada;

3.16.18. Combustível
3.16.19. Flex (Gasolina ou Etanol);

3.16.20. Câmbio
3.16.21. Conforme linha de produção;

3.16.22. Equipamentos obrigatórios e Acessórios
3.16.23. Ar condicionado;

3.16.24. Protetor de motor e tanque;

3.16.25. Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente;

3.16.26. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta especificação deverão ser mantidos.

3.16.27. GARANTIA
3.16.28. Veículo
3.16.29. Garantia do fabricante conforme Edital;

3.16.30. Grafismos
3.16.31. Garantia do fabricante conforme Edital;

 

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO OBJETO
 

4.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL PARA
VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LOTE 09 - ITEM 1585789
 

4.1.1. Equipamento montado sobre uma base de material anticorrosivo e ou perfil
de alumínio de alta resistência mecânica, com sua parte superior em único módulo ou em
segmentos modulares em policarbonato Azul ou translúcido / cristal sobre uma base
reforçada injetada em ABS, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Sua
fixação no teto da viatura é feita através de suportes ajustáveis.

4.1.1.1. O sistema de luzes e flashes luminosos deverá ter uma das
configurações abaixo:

4.1.1.1.1. Composto por conjunto de, no mínimo, 180 LED’s próprio para
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iluminação (categoria alto brilho), na cor azul distribuídos equitativamente por
toda extensão da barra, de forma a permitir visualização em um ângulo de 360º,
sem que haja pontos cegos de luminosidade. Cada LED deverá obedecer a
especificações a seguir:

4.1.1.1.1.1. Intensidade luminosa: Não inferior a 5.000 mcd;

4.1.1.1.1.2. Diâmetro: Não inferior a 3mm;

4.1.1.1.1.3. Ângulo de emissão de Luz: Não inferior a 70;

4.1.1.1.1.4. Corrente Nominal: Não inferior a 70mA@25.

4.1.2. Composto por módulos com no mínimo 4 Leds próprios para iluminação, com
potência não inferior de 1 W cada Led, na cor AZUL, com garantia de 5 anos. Dotado de
lente colimadora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade,
sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais. Alimentados
nominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 14 módulos, distribuídos equitativamente por
toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos
de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. Cada LED deverá obedecer a
especificação a seguir descrita:

4.1.2.1. Cor predominante: Azul, com comprimento de onda de 620 a 630 nm.

4.1.2.2. Intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 40 Lumens;

4.1.2.3. Categoria: AlInGaP;

 

 

4.1.3. Sinalizador acústico
4.1.3.1. Sistema eletrônico com potência mínima de saída de 100W RMS e
consumo máximo de 10 Ah de todo o sistema, que gere no mínimo três tipos de tons
distintos.

4.1.3.2. Deverá possuir sistema de megafone com amplificador, com no mínimo
30 W RMS de saída e acoplamento ao predisposição para instalação de rádio
transceptor a fim de transmitir os sinais do rádio pelo megafone do sinalizador,
permitindo que o policial acompanhe as comunicações quando desembarcado.

4.1.4. Diversos
4.1.4.1. O conjunto sinalizador visual e sirene deverá ser controlado por controle
central único, permitindo funcionamento independente de ambos os sistemas. O
sinalizador visual é dotado de micro processador ou micro controlador, que permita a
geração de lampejos luminosos de altíssima frequência com ciclos não inferior a 450
FPM, o circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds
através de PWM (Pulse Width Modulator). O PWM deverá garantir também a
intensidade luminosa dos LED’s, mesmo que a viatura esteja desligada ou em baixa
rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LED’s, consumo
máximo da barra nas funções LED’s, não deverá ultrapassar a 5A.

4.1.4.2. O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos
luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento, situação de
emergência e até mais 5 outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de
iluminação a serem definidos / utilizados no futuro, sem custos adicionais. Deverão
ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar LED e
dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais).

4.1.4.3. O módulo de controle do sinalizador acústico visual deverá ser instalado
no painel central do veículo (local destinado ao rádio AM / FM) ou no console de teto,
a fim de facilitar o acesso aos ocupantes dos bancos dianteiros.

4.1.4.4. O sistema deverá possuir proteções contra inversão de polaridade,
altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente,
quando a tensão exceder valores não propícios.

4.1.4.5. Deverá possuir dispositivo que desligue o sinalizador quando a bateria
atingir 60 % de sua carga elétrica.

4.1.4.6. Luzes auxiliares Estrobo;

4.1.5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.1.5.1. Oferecer assistência técnica autorizada em todo o Estado de Minas
Gerais.

4.1.6. Garantia
4.1.6.1. Garantia de 5 anos.

 

 

4.2. PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO MÓVEL EM
VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LOTE 09 - ITEM 1585789

 

4.2.1. A predisposição deverá ser fornecida e executada pela CONTRATADA para
todas as viaturas, sendo instalado o suporte do rádio, o suporte do microfone, o cabo de
alimentação, a antena do rádio mediante aprovação prévia da Diretoria de
Telecomunicação - Ditel conforme às seguintes recomendações:

I - O vivo do conector da terminação do cabo RG58 (cabo da antena de
VHF) da antena para o transceptor deverá ser soldado ao pino do conector
adequado ao modelo do rádio; Deverão ser deixados no mínimo, 40 (quarenta)
centímetros de cabo RG58 de sobra, na predisposição, para que seja permitida
futuras manutenções.

II - A sobra deverá ser presa com abraçadeiras plásticas no interior do
veículo e não poderá ser enrolada formando um indutor o que pode prejudicar o
desempenho do transceptor; Deverão ser deixados no mínimo, 40 (quarenta)
centímetros do cabo de alimentação de sobra, na predisposição para que seja
permitida futuras manutenções. A sobra deverá ser presa com abraçadeiras
plásticas no interior do veículo; Para cada veículo oficial, a CONTRATADA
deverá verificar com a  Ditel , o modelo de antena que atende perfeitamente as
características desejadas. O cabo de alimentação CC (Corrente Continua)
deverá ser instalado completo (com terminais, para conexão nos polos da
bateria, porta-fusível e fusível) e conector adequado para o rádio marca
Motorola, conforme item 1; O suporte de fixação do transceptor ao veículo e o
suporte do microfone deverão ser instalados em locais previamente aprovados
pela Ditel , acompanhado das presilhas e parafusos de fixação. A
CONTRATADA deverá verificar com a Ditel os locais de instalação do suporte
do rádio e do suporte do microfone para cada marca e modelo de viatura, pois
os espaços internos são diferentes; A CONTRATADA deverá apresentar à
Ditel, para cada modelo de viatura, um protótipo de instalação, onde deverão
constar as disposições das instalações do rádio, antenas e locais de
passagem do cabeamento nas viaturas. A Ditel aprovará os locais indicados ou
indicará a CONTRATADA qual é o melhor local da viatura para executar as
instalações; Havendo qualquer dificuldade técnica para funcionamento do rádio
em razão de falhas no serviço de predisposição para instalação do rádio digital,
a CONTRATADA deverá sanar os problemas no prazo máximo de 48 horas
após acionamento formal pela CONTRATANTE; A predisposição prevista para
instalação do rádio digital, deverá ser realizada pela CONTRATADA de modo a
atender as características do rádio que será adquirido pela PCMG.
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4.3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA GPS/LOCALIZADOR 
 

4.3.1.  OBJETIVO
4.3.1.1. O objetivo desta especificação é estabelecer os requisitos técnicos
mínimos para fornecimento, pela CONTRATADA, de equipamentos, peças,
acessórios e serviços de instalação, manutenção, transmissão e recepção de
informações de telemetria, monitoramento e rastreamento veicular, utilizando
tecnologia AVL baseada em GPRS e GSM, a serem integrados aos veículos
automotores (de marcas e modelos diversos) conforme objeto do processo licitatório.
Destinam-se tais equipamentos ao monitoramento e controle de frota, observadas
características e especificações constantes neste documento.

4.3.1.2. A empresa CONTRATADA ficará encarregada da instalação dos
módulos de monitoramento em todos os veículos, assim como dos links de acesso à
rede da(s) operadora(s) de telefonia móvel, sendo que a Contratante fornecerá os
chips de dados necessários.

4.3.1.3.  O envio dos dados de monitoramento deverá ocorrer de forma binária,
diretamente para o Datacenter do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS).
Caberá também à CONTRATADA o fornecimento do protocolo para decodificação
de tais dados e a prestação de todos os serviços necessários à integração com o
sistema de georreferenciamento denominado GEOSITE.

4.3.1.4. A CONTRATADA não poderá receber os dados enviados pelos
equipamentos, não se admitindo qualquer relação intermediária para a transmissão
ou cópia dos dados gerados, salvo em situação autorizada pela CONTRATANTE.

4.3.2. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO
4.3.2.1. Do módulo embarcado e seus componentes

4.3.2.1.1. Localizador Automático de Veículos – AVL (rastreador de
veículos), com todos os recursos necessários à sua completa operação,
instalado nas viaturas (veículos de diferentes marcas e modelos), com garantia,
suporte e assistência técnica, respeitadas as especificações descritas neste
documento e resguardadas as respectivas garantias de fábrica dos veículos
hospedeiros (viaturas) destes equipamentos;

4.3.2.1.2. Equipamento compacto de forma a permitir sua instalação em
local sigiloso e de difícil acesso no interior do veículo a ser previamente
validado pelas equipes designadas para acompanhamento e supervisão das
instalações;

4.3.2.1.3. O AVL deve utilizar prioritariamente comunicação GSM/GPRS
QuadBand operando em GSM (Bandas 850/900/1800/1900 MHz), portanto em
todas as frequências disponíveis para esse tipo de comunicação;

4.3.2.1.4. Deve possuir uma interface interna para conexão de chip
SIMCARD, sem acesso externo através de gaveta. Assim sendo, o chip não
poderá ser acessado pela parte externa do equipamento, que deverá possuir
lacre inviolável (com codificação alfanumérica única e sequencial) que indique
a sua abertura ou tentativa de abertura não autorizada;

4.3.2.1.5. O AVL deverá estar licenciado para funcionamento junto à
ANATEL, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a obtenção das
devidas autorizações além da reserva e cadastro frequências, caso necessário,
custeio de taxas e quaisquer outros procedimentos que eventualmente se façam
necessários junto à citada Agência;

4.3.2.1.6. O AVL deve possuir, no interior do módulo, baterias, antenas GPS
e GSM/GPRS, além todos os demais componentes necessários ao perfeito
funcionamento do sistema de geolocalização e monitoramento. O intuito é evitar
a adição de componentes externos que sejam facilmente sabotáveis,
inutilizando a solução;

4.3.2.1.7. A versão do equipamento e seu firmware deverá ser a mais atual
disponibilizada pelo fabricante e todos os materiais deverão ser novos e de boa
qualidade, livres de defeitos ou imperfeições;

4.3.2.1.8. O AVL deverá suportar temperatura operacional de 0ºC a +60ºC
com o uso da bateria interna e possuir grau de proteção IP54 do seu gabinete;

4.3.2.1.9. O AVL deve utilizar o sistema GPS para rastrear as coordenadas
geográficas dos veículos, com precisão de posicionamento horizontal menor
que 10 metros, tempo de partida a frio menor que 60 segundos, 42 canais e
sensibilidade de pelo menos -130 dBm (parado);

4.3.2.1.10. Envio de posicionamento on-line dos veículos nas seguintes
condições e tempos mínimos:

4.3.2.1.10.1. Veículo ligado: a cada 10 segundos;

4.3.2.1.10.2. Veículo com o motor desligado: a cada 30 minutos;

4.3.2.1.10.3. O AVL deve aceitar comandos remotos, a partir da(s)
central(is) de monitoramento, para alteração de:

4.3.2.1.10.4. Intervalo de transmissão por tempo;

4.3.2.1.10.5. Troca de endereçamento de destino dos dados (IP e porta);

4.3.2.1.10.6. Troca de APN;

4.3.2.1.11. Também deverá aceitar comando de requisitar a posição,
enviando a informação sobre a posição atual, independentemente do tempo de
envio;

4.3.2.1.12. O posicionamento enviado deverá possuir localização primária via
GPS;

4.3.2.1.13. O AVL deve armazenar pelo menos 2 mil informações como
posicionamento, eventos e mensagens em memória não volátil, de maneira a
impedir a perda dos dados em caso de deficiência de cobertura. Esses dados
deverão ser enviados, assim que a comunicação for restabelecida;

4.3.2.1.14. O AVL deve consumir no máximo 200 mA em funcionamento
normal, isto é, GPS ligado, GPRS conectado na rede e bateria sem carregar; e
no máximo 20mA no modo stand by (conectado na operadora, com GPS
desligado). Valores quando alimentado em 12 Volts;

4.3.2.1.15. O AVL deve possuir pelo menos 1 (uma) interface que possibilite
comunicação com acessório externo para configuração local (RS 232, USB ou
Ethernet);

4.3.2.1.16.  Deverão ser fornecidas as seguintes informações:

a) Posição, em coordenadas UTM-Sistema SAD-69 - 23s, WGS 84 ou
SIRGAS 2000;

b) Velocidade, em km/h;

c) Direção;

d) Distância percorrida;

e) Leitura de RPM;

f) Data e Hora;

g) Identificador único do equipamento;

h) Indicação da fonte de alimentação: bateria externa (veículo) ou interna
(GPS);

i) Estado do motor: ligado ou desligado;

j) Estado de movimentação do veículo: parado ou em movimento;

k) Nível da carga da bateria interna, no caso de desconexão com a
alimentação externa;

4.3.2.1.17. Deve enviar alarmes ou indicações de: velocidade, perda da
alimentação e/ou perda do sinal de GPS;

4.3.2.1.18. Deve possuir detector de “JAMMING”.

4.3.2.1.19. Possibilidade de alterar remotamente parâmetros operacionais e
configurações do AVL;

4.3.2.1.20. Deve permitir transmissão de dados por protocolo TCP.

4.3.2.1.21. Deve possuir bateria interna;

4.3.2.1.22. Deve conter sensor eletrônico de movimento conhecido como
“acelerômetro” com 3 eixos;

4.3.2.1.23. Deverá possuir pelo menos 01 (uma) entrada;
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4.3.2.1.24. Deve possuir pelo menos 01 (uma) saída;

4.3.2.1.25. Para fins de execução de auditoria em viaturas, por parte da
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá fornecer:

4.3.2.1.25.1. Cinco (05) conjuntos com todas as ferramentas necessárias
à instalação, desinstalação e verificação de fraudes nos módulos
embarcados;

4.3.2.1.25.2. Duzentos (200) lacres invioláveis, idênticos aos utilizados na
instalação inicial, com codificação alfanumérica única para cada lacre.

4.3.3. Dos links de transmissão de dados e da integração da solução AVL
com o GEOSITE

4.3.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer o protocolo para decodificação
dos dados transmitidos e recebidos e prestar todo o suporte técnico necessário
à equipe da Assessoria Técnica do SIDS - ATSIDS - responsável pelo
desenvolvimento da integração entre a solução AVL e o sistema de
monitoramento já existente no datacenter do SIDS, denominado
GEOSITE. Assim sendo, a solução deverá ser entregue pela CONTRATADA
devidamente instalada, configurada e integrada junto ao GEOSITE. 

4.3.3.2. Também faz parte do processo de integração da solução a
configuração dos links de transmissão e recepção dos dados, compostos por
APNs privadas contratadas junto às operadoras de telefonia às quais
pertencem os chips de dados a serem fornecidos pela Contratante, a fim de
garantir o sigilo e a segurança das informações trafegadas. Estes links deverão
ser de exclusivo acesso da CONTRATANTE, não podendo ser acessados pela
CONTRATADA ou suas representantes.

4.3.3.3. A integração com o GEOSITE, instalação dos links e configuração
das APN deverão ocorrer em até 45 dias após a assinatura do contrato.

4.3.4. Dos chips SIMCARD
4.3.4.1. O fornecimento dos “chips” sim card ficará a cargo da Contratante.
Entretanto, a instalação dos “chips” sim card ficará a cargo da CONTRATADA.

4.3.4.2. A CONTRATADA também deverá manter controle da instalação destes
“chips” repassando a CONTRATANTE uma relação que vincule o IMEI e o número de
cada “chip” ao número de identificação do módulo AVL, chassi da viatura onde foi
instalado e número sequencial do lacre inviolável.

4.3.5. DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
4.3.5.1. A CONTRATADA será responsável por fornecer todos os serviços,
equipamentos, acessórios, periféricos, conectores, cabeamento e quaisquer outros
materiais que forem necessários à instalação física da solução AVL nos veículos
viaturas. De igual maneira, a CONTRATADA será inteiramente responsável por
fornecer e configurar toda a solução de transmissão e recepção dos dados,
disponibilizando-os à CONTRATANTE, devendo para tanto efetuar:

4.3.5.1.1. Montagem, fixação, eventuais configurações e energização do
módulo nas viaturas;

4.3.5.1.2. Instalação, configuração e customização de todos os
equipamentos destinados à integração ao ambiente computacional
denominado Geosite, de responsabilidade da CONTRATANTE, destinado ao
monitoramento dos veículos, incluindo os links de dados e APNs;

4.3.5.1.3. Instalação de software(s) eventualmente necessários em
equipamentos para o perfeito funcionamento da solução;

4.3.5.2. A CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE o diagrama da
montagem e instalação dos equipamentos e acessórios de acordo com cada
marca/modelo de veículo;

4.3.5.3. O equipamento deverá permanecer alimentado pela bateria do veículo
enquanto este se encontrar desligado. A exemplo do módulo, todo o cabeamento
necessário deverá ser instalado em local sigiloso e de difícil acesso a ser validado
pela equipe responsável pela emissão do termo de aceitação.

4.3.5.4. A instalação dos equipamentos deve observar as exigências do
fabricante dos veículos onde serão instalados, conforme normas vigentes aplicáveis,
utilizando para tanto chicotes elétricos independentes, quando cabível.

4.3.5.5. Em resumo, os equipamentos e materiais que compõem a solução
devem ser fornecidos montados, totalmente conectados, ensaiados, configurados e
prontos para operação, incluindo os acessórios, materiais de instalação, hardwares,
softwares de programação e supervisão/gerenciamento.

4.3.6. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, SUPORTE E TREINAMENTO
4.3.6.1. Atendimento, Garantia e Suporte Técnico

4.3.6.1.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela
garantia, atendimento, suporte e assistência técnica de todos os materiais e
equipamentos que compõem a solução completa A-VL/GPS, nos prazos e
condições previstos no Edital;

4.3.6.1.2. O suporte e a assistência técnica compreenderão o conserto,
substituição de peças, correções e quaisquer ajustes necessários, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer ônus relativos à mão de obra, fretes e taxas
durante todo o período contratual;

4.3.6.1.3. Caso haja substituição do equipamento, esta informação deverá
ser repassada imediatamente para a CONTRATANTE mediante canal de
comunicações a ser estabelecido junto a CONTRATADA.

4.3.6.1.4. Embora previsto no item “Dos treinamentos”, é obrigação da
CONTRATADA, sempre que disponibilizado pelo fabricante da solução,
atualizar, gratuitamente durante o período contratual, os eventuais firmwares e
softwares de todos os equipamentos que compõem a solução.

4.3.7. Dos treinamentos
4.3.7.1. A CONTRATADA deverá ministrar treinamento técnico para um grupo
de até 05 pessoas, em até 45 dias contados a partir do recebimento definitivo pela
CPARM da Contratante.

4.3.7.2. O treinamento deverá contemplar os seguintes requisitos:

4.3.7.2.1. Teoria de funcionamento, incluindo a configuração dos links de
transmissão e recepção dos dados;

4.3.7.2.2. Processo de integração da solução ao GEOSITE;

4.3.7.2.3. Instalação e desinstalação (completas) de todos os componentes
nos modelos de viaturas nos quais os equipamentos serão instalados;

4.3.7.2.4. Prática de operação, explorando todos os recursos do AVL;

4.3.7.2.5. Material didático individual e em português, incluindo os
diagramas da montagem e instalação dos módulos AVL e seus acessórios de
acordo com cada marca/modelo de veículo;

4.3.7.2.6. Atualizações de software e firmware;

4.3.7.3. A CONTRATADA também deverá ministrar treinamento operacional
para um grupo de até 05 pessoas, em até 45 dias contados a partir do recebimento
definitivo pela CPARM da Contratante. O treinamento deverá abordar a prática de
operação, explorando todos os recursos do AVL. A critério da CONTRATANTE, este
treinamento poderá ser ministrado em conjunto com um profissional da mesma,
responsável pela integração com o GEOSITE, visto que alguns aspectos de operação
da solução serão de conhecimento mais aprofundado do citado profissional;

4.3.7.4. Ficará a cargo da CONTRATANTE a disponibilização dos locais onde
ocorrerão os treinamentos. Entretanto, todo e qualquer outro recurso necessário à
instrução ficará a cargo da CONTRATADA. A CONTRATANTE se reserva ainda o
direito de requisitar a ocorrência de novos treinamentos caso entenda que a
transferência de conhecimento não tenha ocorrido de forma satisfatória.

4.3.8. REQUISITOS E ITENS COMPLEMENTARES
4.3.8.1. As empresas licitantes deverão entregar à CPARM da Contratante:

4.3.8.2. Catálogos e/ou datasheets do produto ofertado e quaisquer outros
documentos originais do fabricante da solução que comprovem o atendimento às
presentes especificações. A CONTRATANTE se reserva o direito, caso julgue
necessário, de requisitar documentos complementares e/ou realizar diligências para
verificar o atendimento ao especificado. A apresentação da citada documentação
não dispensa, em hipótese alguma, a avaliação da técnica da solução para posterior
emissão do Termo de Avaliação, conforme previsto no  no Anexo I – Termo de
Referência;

4.3.8.3. Carta na qual o fabricante, a licitante e suas eventuais parceiras se
comprometem integralmente a manter o sigilo de todas as informações afetas à
instalação dos equipamentos e garantir a transmissão dos dados solicitados neste
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termo exclusivamente aos locais determinados pela Contratante, sob pena de
responsabilização nos termos da legislação vigente.

 

4.4.  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL LOTE 12
ITEM 1714082
 

4.4.1. Sem megafone;

4.4.2. Equipamento montado sobre uma base de material anticorrosivo e ou perfil
de alumínio de alta resistência mecânica, com sua parte superior em único módulo ou em
segmentos modulares em policarbonato vermelho ou translúcido / cristal sobre uma base
reforçada injetada em ABS, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Sua
fixação no teto da viatura é feita através de suportes ajustáveis.

4.4.2.1. O sistema de luzes e flashes luminosos deverá ter uma das
configurações abaixo:

4.4.2.1.1. Composto por conjunto de, no mínimo, 180 LED’s próprio para
iluminação (categoria alto brilho), na cor vermelha distribuídos equitativamente
por toda extensão da barra, de forma a permitir visualização em um ângulo de
360º, sem que haja pontos cegos de luminosidade. Cada LED deverá obedecer
a especificações a seguir:

4.4.2.1.1.1. Intensidade luminosa: Não inferior a 5.000 mcd;

4.4.2.1.1.2. Diâmetro: Não inferior a 3mm;

4.4.2.1.1.3. Ângulo de emissão de Luz: Não inferior a 70;

4.4.2.1.1.4. Corrente Nominal: Não inferior a 70mA@25.

4.4.3. Composto por módulos com no mínimo 4 Leds próprios para iluminação, com
potência não inferior de 1 W cada Led, na cor vermelho Dotado de lente colimadora em
plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos
módulos centrais e difusora nos módulos laterais. Alimentados nominalmente com 12 Vcc.
Com no mínimo 14 módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de
forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que
o “design” do veículo permita. Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir
descrita:

4.4.3.1. Cor predominante: vermelha, com comprimento de onda de 620 a 630
nm.

4.4.3.2. Intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 40 Lumens;

4.4.3.3. Categoria: AlInGaP;

4.4.4. Sinalizador acústico
4.4.4.1. Sistema eletrônico com potência mínima de saída de 100W RMS e
consumo máximo de 10 Ah de todo o sistema, que gere no mínimo três tipos de tons
distintos.

4.4.5. Diversos
4.4.5.1. O conjunto sinalizador visual e sirene deverá ser controlado por controle
central único, permitindo funcionamento independente de ambos os sistemas. O
sinalizador visual é dotado de micro processador ou micro controlador, que permita a
geração de lampejos luminosos de altíssima frequência com ciclos não inferior a 450
FPM, o circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds
através de PWM (Pulse Width Modulator). O PWM deverá garantir também a
intensidade luminosa dos LED’s, mesmo que a viatura esteja desligada ou em baixa
rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LED’s, consumo
máximo da barra nas funções LED’s, não deverá ultrapassar a 5A.

4.4.5.2. O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos
luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento, situação de
emergência e até mais 5 outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de
iluminação a serem definidos / utilizados no futuro, sem custos adicionais. Deverão
ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar LED e
dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais).

4.4.5.3. O módulo de controle do sinalizador acústico visual deverá ser instalado
no painel central do veículo (local destinado ao rádio AM / FM) ou no console de teto,
a fim de facilitar o acesso aos ocupantes dos bancos dianteiros.

4.4.5.4. O sistema deverá possuir proteções contra inversão de polaridade,
altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente,
quando a tensão exceder valores não propícios.

4.4.5.5. Deverá possuir dispositivo que desligue o sinalizador quando a bateria
atingir 60 % de sua carga elétrica.

4.4.5.6. Luzes auxiliares Estrobo;

4.4.6. Assistência Técnica
4.4.6.1. Oferecer assistência técnica autorizada em todo o Estado de Minas
Gerais.

4.4.7. Garantia
4.4.7.1. Garantia de 5 anos.

 

 

4.5. MODELO CAPOTA DE FIBRA DO LOTE 12 -  ITEM 1714082
 

 

 
 

4.6. LOTES 13 e 14 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR ESTAMPADA
4.6.1. Em função da transição do modelo de placas de identificação veicular,
determinado pela Resolução 780/2019 e suas alterações, o Contratante deverá selecionar
o quantitativo de placas nos dois tipos de modelos conforme segue:

 

4.6.1.1. Lote 13 - item 1711520 no PADRÃO ATUAL,

4.6.1.2. Se refere a aquisição de placa de identificação veicular estampada -
Padrão ATUAL, que deverão ser fornecidas pelo Contratado conforme emissão
da Autorização de Fornecimento;

4.6.1.3. O Contratante deve informar o quantitativo na proporção de:

4.6.1.4. Duas placas (dianteira e traseira) para cada veículo (automóvel de
quatro rodas);

4.6.1.5. Ao Contratante cabe a decisão de adquirir ou não as placas de
identificação veicular estampadas (dianteira/traseira), pois há que ser verificar o
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sistema vigente de placas adotado pelo DETRAN no momento da emissão da
autorização de fornecimento e a conveniência do órgão;

 

4.6.1.6. Lote 14 - item 1702254 no PADRÃO MERCOSUL,

4.6.1.7. Se refere a aquisição de placa de identificação veicular estampada -
padrão MERCOSUL , que deverão ser fornecidas pelo Contratado conforme emissão
da Autorização de Fornecimento;

4.6.1.8. O Contratante deve informar o quantitativo na proporção de:

4.6.1.9. Duas placas (dianteira e traseira) para cada veículo (automóvel de
quatro rodas);

4.6.1.10. Ao Contratante cabe a decisão de adquirir ou não as placas de
identificação veicular estampadas (dianteira/traseira), pois há que ser verificar o
sistema vigente de placas adotado pelo DETRAN no momento da emissão da
autorização de fornecimento e a conveniência do órgão;

 

 

 
 

5. GRAFISMO EM GERAL
 

5.1. O grafismo dos veículos serão executados pelo Contratante de acordo com
o Manual de Identidade Visual fornecido pela Secretaria de Estado de Governo - SEGOV,
conforme segue:
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5.2. Grafismo do automóvel do lote 8 - item 1709780 - Caminhão Pipa 

 

5.2.1. Desenho meramente ilustrativo
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5.2.2. Grafismo na cabine

 

5.2.2.1. Deverá conter o grafismo com adesivo em vinil de alta
performance a ser afixado nas laterais da cabine (motorista e passageiro)
sendo que, de cada lado terão duas faixas nas cores azul marinho e laranja de e
ao centro a logomarca do GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR nas cores
preto e vermelho e a logomarca da DEFESA CIVIL ESTADUAL nas cores
laranja, azul marinho e preto  de acordo com o modelo e as medidas indicadas
abaixo.

5.2.2.2. Na frente da cabine abaixo do pára-brisa, deverá conter uma faixa
na cor laranja em todo comprimento da frente e a largura deve ser proporcional
ao modelo do veiculo fornecido;

5.2.2.3.  A critério da Contratada essa faixa poderá ser retirada, depois de
devidamente justificado e acatado pelo Contratante;

 

5.2.2.4. Logomarcas das portas da cabine:

 

5.2.2.5. Medidas das faixas das laterais da cabine:

 

 

5.3. Grafismo no Tanque
5.3.1. Nas laterais do tanque (pipa) deverão conter duas faixas horizontais
perpendiculares e centralizadas sendo uma na cor laranja medindo 25 cm e outra azul
celeste medindo 04 centímetros. As faixas serão separadas por 02 cm de distância.
Ao centro do tanque, no meio das faixas deverá conter a logomarca do GABINETE
MILITAR DO GOVERNADOR nas cores preto e vermelho e a logomarca da DEFESA
CIVIL ESTADUAL nas cores laranja, azul e preto de acordo com o modelo e as
medidas indicadas no item 5.2.2.5;

 

5.3.2. Logomarcas do Tanque (pipa):

 

 

 

5.3.3. Na parte de trás do tanque deverão conter duas faixas horizontais
perpendiculares acompanhando as linhas das faixas laterais de acordo com o item
 5.2.2.5 Conterá as logomarcas do GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E DA
DEFESA CIVIL ESTADUAL. Terá ainda a descrição “GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR DEFESA CIVIL” na cor azuis marinhos dispostos de acordo com o
item 5.3.2;

 

5.3.4. Vista da traseira do tanque
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5.4. GRAFISMO DE VEÍCULOS PARA DOAÇÃO
 

5.4.1. As imagens abaixo indicam que o veículo é de uso do Serviço Público
Estadual, portanto devem ser SUPRIMIDAS da plotagem dos VEÍCULOS que
serão DOADOS;

 

                     

 

5.4.2. O s veículos adquiridos para DOAÇÃO deverão portar
obrigatoriamente, nas laterais, a inscrição “VEÍCULO DOADO PELO ESTADO DE
MINAS GERAIS”, conforme Decreto 47.539 de 23/11/2018;

5.4.3. Demais detalhes sobre a marca do Governo de Minas  Gerais podem
ser encontrados no sitio: http://www.governo.mg.gov.br/Servicos/Detalhe/40

 

5.5. GRAFISMO DO AUTOMÓVEL DO LOTE 12 - ITEM 1714082�
5.5.1. Deverá conter nas laterais das portas traseira as logomarcas: NÚCLEO
DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL e MMA.

 

5.5.2. Deverá conter no capô e na traseira o escrito: EMERGÊNCIA
AMBIENTAL 

 

5.6. GRAFISMO DOS VEÍCULOS DE SERVIÇO EM GERAL 
5.6.1. O grafismo/plotagem das viaturas serão executados pela contratada
conforme projeto previamente aprovado pelo órgão contratante.

 

6. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
 

6.1. Trata-se de procedimento destinado a registrar preços, por meio de ata,
visando contratações futuras por parte dos órgãos participantes, para acréscimo,
substituição ou aquisição para doação a terceiros. Pela natureza, veículos de serviços e
placas veiculares estampadas são bens que necessitam de contratação frequente,
justificando, assim, o uso do Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do art. 4°, I,
do Decreto Estadual 46.311/2013.

6.2. Os automóveis descritos neste Termo não contemplam a solução de
monitoramento e rastreamento previstos no artigo 16, do Decreto 47.539 de 23/11/2018,
pois ainda não existem estudos para a definição de modelo e regras. 

6.3. Além do citado no item anterior, aplica-se o artigo 2º da Lei nº 23.303, de 17
de maio de 2019, para os veículos que poderão ser adquiridos para serviço de segurança
e saúde públicas do Estado, conforme abaixo:

6.3.1. "Art. 2º – A implementação do disposto nesta lei dependerá da
existência de dotações orçamentárias próprias e observará o disposto na Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000."

 

7. DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
 

7.1. Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.

7.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em ata, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

7.3. As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.4.  O total de utilização de cada item não pode exceder ao quíntuplo do
quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.

 

8. DOS LOTES: 
 

8.1. Em relação ao conceito de veículos novos (zero quilômetro), esta
Administração adota o entendimento constante do Anexo da Deliberação CONTRAN nº
64/2008. Assim, serão considerados veículos novos (zero quilômetro) aqueles ofertados
por concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante;
8.2. O primeiro emplacamento/licenciamento será registrado em nome do
órgão contratante e será efetuado pela Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG,
nos casos de substituição e aumento de frotas.

 

8.3. Os lotes 13 e 14 se referem a aquisição de par de placas  estampadas dos
modelos ATUAL e MERCOSUL.
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8.3.1. Vedada a adesão no caso de aquisição de automóveis para
doação a terceiros; 

 

9. PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS 
 

9.1. O prazo de entrega se inicia com o recebimento da Nota de Empenho pelo
Contratado;

9.2. Cronograma 
9.2.1. até 60 dias corridos para os lotes: 1,2,3,4,5,11,12 e 15; 

9.2.2. até 120 dias corridos para os lote: 8, 9 e 10;

9.2.3. até 150 dias corridos para os lote: 6 e 7;

9.2.4. A placa de identificação veicular estampada (Lotes 13 e
14) será entregue, no máximo, dentro de 05 (cinco dias) corridos após  efetuado o
emplacamento virtual.

9.2.5. No caso de pedido de prorrogação de prazo de entrega do objeto,
deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá
corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93  e
alterações;

 

10. LOCAL DE ENTREGA
 

10.1. DOS VEÍCULOS
 

10.1.1. Para o Gabinete Militar do Governador - o objeto deverá ser
entregue no Deposito Central da Cedec,  endereço:  Av. Amazonas, 6455, Bairro
Gameleira, Belo horizonte/MG, horários de entrega: 08:00 as 16:00; de segunda à
sexta feira. Telefones de contato (31) 3915 01-89; 

10.1.2. Para a Policia Civil o objeto deverá ser entregue na Rua
Expedicionário Nilo Seabra, 177 - B. Santa Efigênia. Belo Horizonte/MG, no horário
de entrega 08:30 às 18:30 horas. A Entrega deverá ser agendada pelo telefone (31)
3481-8120 / (31)  3481 68-83;

10.1.3. Para o Corpo de Bombeiros Militar o  objeto deverá ser entregue
no Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), localizado à Rua Vinte e Seis, nº 12,
Bairro Tropical, Contagem/MG, no horário de entrega 08:30 às 18:00 horas. Telefone
(31) 3198-5702 / (31) 3198-5730 / (31) 3198 57-31;

10.1.4. Para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública  o
objeto deveá ser entregue em um dos enderços abaixo:

10.1.4.1. Centro de Apoio Médico Perial, localizado na Praça das
Esplanadas, s/nº, Bairro Centro, em Ribeirão das Neves/MG em horário
comercial. Telefone (31) 3915-5785.

10.1.4.2. Rodovia Papa João Paulo II, N°4143, Edifício Minas, horários de
entrega: 08:00 as 17:00; de segunda à sexta feira. Telefones de contato (31)
3915 57-85 / (31) 3915 558-23;

10.1.4.2.1. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública resulta da união da Secretaria de Estado de Administração
Prisional e da Secretaria de Segurança Pública.

10.1.5. Para a Secretaria de Planejamento e Gestão, objeto deverá ser
entregue no endereço: Rodovia Papa João Paulo II, N°4143, Edifício Gerais, horários
de entrega: 08:00 as 16:00; de segunda à sexta feira. Telefones de contato (31) 3915
03-05 / (31) 3915 03-56;

10.1.6. Para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente Desenvolvimento
Sustentável, o objeto deverá ser entregue no endereço: Rua Djezar Leite, 500,
Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG após agendamento prévio pelo telefone (31)
3915 12-36;  

10.1.7. Para os demais órgãos participantes o local de entrega poderá ser
em um município do Estado de Minas Gerais, conforme definição do Órgão
Contratante.

 

10.2. DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

 

10.2.1. Para o Gabinete Militar do Governador - o objeto deverá ser
entregue no Deposito Central da Cedec,  endereço:  Av. Amazonas, 6455, Bairro
Gameleira, Belo horizonte/MG, horários de entrega: 08:00 as 16:00; de segunda à
sexta feira. Telefones de contato (31) 3915 01-89; 

10.2.2. Para a Policia Civil o objeto deverá ser entregue na Rua
Expedicionário Nilo Seabra, 177 - B. Santa Efigênia. Belo Horizonte/MG, no horário
de entrega 08:30 às 18:30 horas. A Entrega deverá ser agendada pelo telefone (31)
3481-8120 / (31)  3481 68-83;

10.2.3. Para o Corpo de Bombeiros Militar o  objeto deverá ser entregue
no Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), localizado à Rua Vinte e Seis, nº 12,
Bairro Tropical, Contagem/MG, no horário de entrega 08:30 às 18:00 horas. Telefone
(31) 3198-5702 / (31) 3198-5730 / (31) 3198 57-31;

10.2.4. Para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública  o
objeto deveá ser entregue em um dos enderços abaixo:

10.2.4.1. Centro de Apoio Médico Perial, localizado na Praça das
Esplanadas, s/nº, Bairro Centro, em Ribeirão das Neves/MG em horário
comercial. Telefone (31) 3915-5785.

10.2.4.2. Rodovia Papa João Paulo II, N°4143, Edifício Minas, horários de
entrega: 08:00 as 17:00; de segunda à sexta feira. Telefones de contato (31)
3915 57-85 / (31) 3915 558-23;

10.2.4.2.1. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública resulta da união da Secretaria de Estado de Administração
Prisional e da Secretaria de Segurança Pública.

10.2.5. Para a Secretaria de Planejamento e Gestão, objeto deverá ser
entregue no endereço: Rodovia Papa João Paulo II, N°4143, Edifício Gerais, horários
de entrega: 08:00 as 16:00; de segunda à sexta feira. Telefones de contato (31) 3915
03-05 / (31) 3915 03-56;

10.2.6. Para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente Desenvolvimento
Sustentável, o objeto deverá ser entregue no endereço: Rua Djezar Leite, 500,
Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG após agendamento prévio pelo telefone (31)
3915 12-36;  

10.2.7. Para os demais órgãos participantes o local de entrega poderá ser
em um município do Estado de Minas Gerais, conforme definição do Órgão
Contratante.

10.2.8. O Contratante tem a autonomia de buscar as placas de identificação
veicular junto ao Contratado, observadas a oportunidade e conveniência.

 

11. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS VEÍCULOS 
 

11.1. Todos os veículos deverão ser entregues com parafusos para fixação das
placas;

11.2. Os veículos deverão ser fornecidos nas seguintes cores, de acordo
com o Contratante:

11.2.1. Os veículos destinados ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
– CBMMG deverão ser fornecidos na cor VERMELHA MONTE CARLO, com pintura
composta de tinta PU (Poliuretano Alifático),  ou outra tonalidade similar, mediante
prévia aprovação.

11.2.2. Os veículos destinados à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -
PCMG, deverão ser entregues na cor PRETA;

11.2.3. Os ônibus rural escolar (lotes 6 e 7) serão fornecidos na cor amarela;

11.2.4. Os veículos destinados aos demais Órgãos/ Entidades do Estado de
Minas Gerais deverão ser fornecidos na cor BRANCA;

11.3. A SEPLAG deverá ser consultada no caso de impossibilidade de
fornecimento de veículos nas cores definidas no item 11.2;
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11.4. Os órgãos de segurança podem optar por cores distintas das descritas
acima, desde que sejam de linha de produção e com a anuência da SEPLAG;

11.5. Caberá ao Contratado entregar o veículo caracterizado institucionalmente por
meio de manta com logomarca do órgão/entidade e/ou adesivos, conforme modelos
adotados pelos órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais, sem ônus ao contratante.

 

 

12. DA GARANTIA

   

12.1. Dos Veículos
12.1.1. Deverá ser apresentado prazo de garantia em face da fabricação e
validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, contados da
data do recebimento definitivo.

12.1.2. A garantia contratual consiste em prazo adicional, posterior e
complementar à garantia legal. 

12.1.3. A garantia contratual não prejudica a garantia legal do Fornecedor no
que tange aos vícios e defeitos de difícil constatação, a qual prevalece durante a vida
útil do veículo.

12.1.4. A substituição de peças ou componentes que apresentarem defeito ou
baixa eficiência antes do prazo de vida útil do mesmo é de responsabilidade da
Contratada, salvo se comprovado uso irregular do bem pela Contratante.

12.1.5. Durante o prazo de vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios,
defeitos ou incorreções deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para o
Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da notificação.

12.1.6. Os insumos e a mão-de-obra, quando das revisões em garantia,
estarão sujeitas às condições praticadas no mercado, nos termos das legislações
pertinentes e subsidiárias.

12.1.7. O veículo que, no período de 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente
comprovados pela frequência de manutenções corretivas realizadas em rede
autorizada, deverá ser substituído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Este prazo
será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela rede autorizada,
dentro do período supracitado.

12.1.8. O veículo que apresentar quaisquer defeitos, que impeçam ou
prejudiquem a sua utilização, deverá ser substituído no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, mediante notificação expedida pelo CONTRATANTE.

12.2. Do sinalizador acústico visual:
12.2.1. A garantia deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. Caso a
garantia do fabricante seja superior a 36 (trinta e seis) meses, esta prevalecerá.

12.3. Dos grafismos
12.3.1. A garantia deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos.

12.4. Demais acessórios e equipamentos 
12.4.1. A garantia deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. Caso a
garantia do fabricante seja superior a 24 (vinte e quatro) meses, esta prevalecerá.

12.4.2. Oferecer assistência técnica autorizada em todo o Estado de Minas
Gerais.

 

13. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA
 

13.1. Durante o período de garantia, a Contratada deverá oferecer assistência
técnica em todo o Estado de Minas Gerais, referente aos vícios, defeitos ou incorreções,
conforme item 12, sendo que, em cada Região Integrada de Segurança Pública de Minas
Gerais, deverá ter, no mínimo, uma concessionária e/ou oficina com assistência técnica
autorizada para os veículos adquiridos, ou no máximo a uma distância máxima de 100 km
da sede da região, conforme item 31, admitida uma variação de até 20%, devidamente
justificada ao Órgão Contratante.

13.2. A Contratada poderá indicar concessionária e/ou oficina autorizada em outro
Estado, mediante concordância da Contratante, obedecida a exigência concernente ao
deslocamento máximo constante no item 13.1;

13.3.  A Contratada deverá informar em 30 dias corridos, contados da vigência do
contrato, a contar da data de sua publicação, a relação de concessionárias e/ou oficina
autorizadas para a realização do serviço de assistência técnica durante o período de
garantia, observadas as condições previstas no item 13.1;

13.4.  A Contratada deverá, quando exigido pelo Órgão Contratante, fornecer um
treinamento em uma concessionária, oficina ou representante autorizada, com carga
horária mínima de 04 horas de duração, sendo a sua grade curricular apresentada pela
própria Contratada, contemplando, no mínimo, informações sobre as características de
cada veículo, abrangendo: inovações tecnológicas, sistema de injeção, transmissão,
suspensão, freios, alimentação e arrefecimento, manuseio de equipamentos;

13.5. O número de vagas oferecidas no treinamento deve seguir a proporção de
uma vaga para cada dez veículos adquiridos. Para aquisições inferiores a dez veículos
deverá ser disponibilizada, no mínimo, uma vaga;

13.6. As peças substituídas nestes reparos deverão ser obrigatoriamente
entregues na data da conclusão ao servidor devidamente designado para retirar o veículo
do estabelecimento, exceto se o órgão/ entidade não os solicitar, caso em que deverão
receber a correta disposição final por parte do estabelecimento que efetuou a assistência;

 

14. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS VEÍCULOS:
   

14.1. O recebimento dos veículos, pelo Contratante, dar-se-á por meio dos
seguintes procedimentos, observando o disposto no art. 74 da Lei Federal nº. 8.666/93:

14.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade
do objeto com as especificações contidas neste Termo de Referência, e, encontrada
alguma irregularidade, será fixado prazo para correção pela CONTRATADA;

14.1.2. Definitivamente, após recebimento provisório, para verificação da
integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo
aprovados, 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 (1ª e 2ª vias), que ocorrerá em até 10 dias.

14.1.2.1. Para efeito do recebimento definitivo, a Comissão de
Recebimento designada em cada Órgão/ Entidade deverá analisar a
conformidade dos itens enumerados no check-list, o qual contempla todos os
itens do veículo, de série e acessórios, plotagem, certificados, manuais, nota
fiscal, decalque do chassi, documentos para atendimento da legislação atinente
à adaptação de veículos (se houver), entre outros:

 

 

CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS VEÍCULOS
ITENS DE VERIFICAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
Conformidade

SIM NÃO Não se
aplica

1 estepe (inclusive se ficar do lado de fora do carro)    
2 triângulo    
3 macaco    
4 chave de roda    
5 chave reserva    
6 antena    
7 manual do proprietário    
8 manual de garantia    
9 manual do som    
10 porta-trecos e objetos móveis como copinhos soltos    
11 sistema Isofix e top tether (se houver)    

12 pintura (“pics”, respingos de tinta, bolhas, falhas de acabamento,
respingos ou manchas)    

13 para-lamas e para-choques (se não há arranhões)    
14 alinhamento de portas, porta-malas e capô    
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15 estado dos pneus, inclusive do estepe    
16 fixação dos canos de escapamento    
17 fixação do protetor de cárter,quando houver    
18 Interior/acabamento    
19 forros das portas    
20 costura dos bancos (principalmente os de couro)    
21 porta-luvas (abra e feche)    
22 para-sóis (espelho, tampas, iluminação)    
23 painel (alinhamento, rebarbas plásticas, 4 riscos e arranhões)    
24 direcionadores de ar e botões (estão firmes e bem encaixados)    
25 volante (há deformações ou desgaste/ ajustes de altura e distância)    
26 coifa do câmbio    
27 alavanca do freio de estacionamento    
28 carpete    
29 soleiras das portas    
30 borrachas dos pedais    
31 revestimento do teto    
32 forração do porta-malas    
33 canaletas das janelas    
34 vedação das portas    
35 Funcionamento    
36 limpadores de para-brisa    
37 faróis    
38 faroletes    
39 faróis auxiliares    
40 setas    
41 lanterna traseira    
42 luz de freio    
43 break light    
44 buzina    
45 programação/revisão    
46 abastecido/autonomia    
47 vidros elétricos dianteiros    
48 vidros elétricos traseiros    
49 travas elétricas    
50 retrovisores elétricos (ou não)    
51 alarme    
52 sistema de som/conectividade/GPS etc.    
53 ajustes e deslizamento dos bancos    
54 encaixe dos bancos traseiros, quando rebatíveis    

55 abertura das portas (pela trava e pelas chaves, testando a original e a
reserva)    

56 mostradores de velocidade, conta-giros, computador de bordo (
quilometragem)    

57 mostradores de velocidade, conta-giros, computador de bordo (
quilometragem)    

58 sistema de iluminação interna    
59 engates das marchas (todas)    
60 Motor    
61 tampa do motor    
62 nível de óleo    
63 reservatório de água do limpador do para-brisa    
64 reservatório de combustível de partida a frio    
65 fluidos de freio, direção hidráulica e líquido do radiador    
66 capa de cobertura da bateria    
67 condições dos cabos e mangueiras    
68 filtro de ar do motor (está limpo)    

Resultado APROVADO?     (  )SIM   (  )NÃO
Local e

data Nome e Assinatura do Técnico Responsável

  
 

 

15. PLANOS DE AMOSTRAGEM
 

15.1. Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser
apresentadas as seguintes amostras: 

15.2. Apresentação de protótipo   
15.2.1. Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a
empresa vencedora deverá apresentar um protótipo do veículo, com as
características  previstas neste Termo.

15.2.1.1.  O protótipo deverá ser apresentado somente após a formalização
do contrato e da emissão da autorização de fornecimento e/ou nota de
empenho.

15.2.2. A apresentação do protótipo deve acontecer dentro do prazo de entrega
previsto no Termo de Referência e não implica em suspensão e/ou não observância
do tempo decorrido entre a assinatura do Empenho e a entrega do bem.

15.2.3. O atraso na entrega no protótipo e/ou a entrega com inconsistências
consideradas críticas, conforme disposto no item  15.4 e/ou a notificação recorrente
quanto a inconsistências dos protótipos feitas pela Contratante à Contratada, são
considerados descumprimento contratual e implicarão em aplicação das sanções
previstas em Edital.

15.2.4. O protótipo será analisado pela Comissão Permanente de Avaliação e
Recebimento de Materiais – CPARM da Contratante  – composta por até 3 (três)
servidores, que farão a vistoria nas dependências da CONTRATADA.

15.2.4.1. Para a vistoria dos veículos, os custos com transporte para a
equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais –
CPARM da Contratante até o local da vistoria do protótipo devem ser arcados
pela Contratada.

15.2.5. No momento da inspeção, deverá também fazer-se presente, um
representante da montadora do veículo, visando à garantia do produto acabado e seu
respectivo pós-venda.

15.2.6. A vistoria tem como objetivo a inspeção e aprovação do objeto da
especificação, sendo gerado termo circunstanciado de aprovação/reprovação.

15.2.7. Durante o período de adaptação dos veículos, serão realizadas visitas,
previamente agendadas, pela Comissão de Recebimento dos órgãos demandantes
para o acompanhamento do processo de fabricação. Tal procedimento visa
assegurar à Administração o recebimento nas condições especificadas e ao
fornecedor a garantia de que o bem produzido será aceito pela Administração,
minimizando as possibilidades de prejuízos de ambas as partes.

 

15.3. No Recebimento
15.3.1. Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade;

15.3.2. Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a
conveniência administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou
menor severidade na inspeção, maior celeridade e/ou menor custo na realização das
inspeções e ensaios.

 

15.4. Tolerância e Permissões
 

15.4.1. Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou
irregularidades que possam de forma direta ou indireta alterar as características
normais do veículo ou inviabilizar o seu uso nas atividades dos demais Órgãos
Contratantes.

15.4.2. A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao
fornecedor para solução da irregularidade.

15.4.3. Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica.

15.4.4. Itens de verificação:

15.4.4.1. No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para
verificação dos seguintes defeitos críticos:

15.4.4.1.1. Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo.
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15.4.4.1.2. Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos
aplicados no veículo. Neste item devem ser avaliadas a qualidade do
envelopamento e a plotagem, incluindo material empregado e técnica
utilizada.

15.4.4.1.3. Aspecto geral das lanternas de setas traseiras e dianteiras e
faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas ou quebras.

15.4.4.1.4. Funcionamento anormal de qualquer lâmpada.

15.4.4.1.5. Funcionamento anormal dos equipamentos especificados e
acessórios elétricos.

15.4.4.1.6. Nível de óleo do motor fora das especificações do
fabricante.

15.4.4.1.7. Inexistência de equipamentos obrigatórios de fábrica (kit de
ferramentas).

15.4.4.1.8. Forração do banco em desacordo com o previsto neste
Edital.

15.4.4.1.9. Funcionamento anormal do motor do veículo.

15.4.4.1.10. Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos
retrovisores.

15.4.4.1.11. Acessórios listados neste Edital que não estejam em
perfeitas condições de uso e/ou dentro do especificado.

15.4.4.1.12. Outras irregularidades que comprometam o desempenho e
funcionamento do veículo ou que resultem em falha, reduzindo
substancialmente a utilidade da unidade de produto para o fim a que se
destina.

15.4.4.1.13. Adaptações e acessórios em desacordo com as dimensões
ou cujo material empregado configure-se fora das especificações
previstas para o item.

15.4.4.1.14. Especificação de carga e chassi em desacordo com a
descrição longa do item.

 

16. CONDIÇÕES GERAIS
 

16.1. O primeiro emplacamento/licenciamento será registrado em nome do órgão
contratante e será providenciado pela SEPLAG;
16.2. O Contratado fica obrigado, no momento da entrega do veículo, a fornecer,
grampeado na nota fiscal:

16.2.1. O decalque original do chassi do automóvel;

16.3. O órgão contratante, em tempo oportuno, encaminhará à SEPLAG a nota fiscal, o
decalque original do chassi, mediante ofício, solicitando o emplacamento virtual do automóvel;

16.3.1. Somente será recepcionada na SEPLAG a nota fiscal que esteja
acompanhada de decalque do chassi do veículo, mediante ofício (16.3)

16.4. Cabe à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG, efetuar
o emplacamento virtual dos veículos;

16.4.1. Entende-se por emplacamento virtual a associação do chassi a um número
de placa vigente no Sistema de Racionalização e Prévio Registro - SRPR, junto ao
DETRAN-MG;

16.5. Após o emplacamento virtual, o número de placa gerado será repassado ao
Contratante e este repassará ao contratado para que seja providenciada a placa de
identificação veicular estampada;

16.6. O emplacamento físico será efetuado pela SEPLAG e/ou pelo Contratante,
cabendo à Contratada vencedora (lotes 13 e 14), apenas fornecer a placa de identificação
veicular estampada;

16.7. As condições descritas nesse item não se aplicam a veículos adquiridos para
doação a terceiros;

 

17. AVALIAÇÃO DE CUSTO
 

17.1. Atendendo ao disposto no artigo 6º, inciso I, alínea “e”, do Decreto nº 44.786,
de 18 de abril de 2008, a Central de Compras procedeu consulta de mercado para
verificação dos preços e a estimativa dos custos, conforme coletas anexas ao processo.

 

18. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
 

18.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observados
os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros de
desempenho e de qualidade e as demais condições definidas neste Termo de Referência,
nos demais anexos ao Edital, bem como nas cláusulas contratuais, conforme minuta em
anexo.

18.2. O Fornecedor deverá apresentar a proposta comercial por lote, discriminando
o valor unitário por item.

18.2.1.  Não serão aceitas propostas que contemple apenas parte de um lote.

18.3. Todas as condições estabelecidas neste Edital serão tacitamente aceitas
pelo proponente com a apresentação de sua proposta comercial.

18.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

 

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

19.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação
orçamentária própria a ser informada quando da solicitação de compras dos itens
registrados.

 

20. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
 

20.1. Para decisão quanto à aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro examinará a
melhor classificada, no que se refere à compatibilidade do preço ofertado com o valor
estimado para a aquisição e com as especificações técnicas do objeto.

20.2. Para as placas de identificação veicular (lotes 13 e 14 ), o Licitante deverá
declarar na sua proposta comercial que os objetos ofertados atendem integralmente as
especificações técnicas definidas conforme Resolução CONTRAN nº 231/2007
e Resolução 780/2019, considerando as possíveis alterações.;

20.3. O licitante classificado em primeiro lugar deverá comprovar sua qualificação
técnica e habilitação nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

20.4. Para os Lotes 13 e 14 (fornecimento de Placas de identificação veicular
dianteira e traseira), o Licitante classificado em primeiro lugar deverá  apresentar o
credenciamento junto ao DENATRAN/DETRAN, nos termos previstos na
legislação Decreto 44917/2008 e a Resolução 780/2019. 

20.5. O credenciamento junto ao DENATRAN deve obedecer ao Decreto
44917/2008 e a Resolução 780/2019. 

 

21. DO PAGAMENTO
21.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado de
Minas Gerais, 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 que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais participantes, o pagamento será
realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, de acordo com
normativo próprio a que se sujeita, mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital
e seus anexos.

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

21.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da assinatura
digital e a 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.

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

21.1.4. 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 considerado válido pela CONTRATANTE.

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

21.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.

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

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

 

22. DA SUBCONTRATAÇÃO:
 

22.1. É vedado à contratada subcontratar o fornecimento dos veículos, sendo lhe
permitido subcontratar, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas
responsabilidades contratuais e legais, o(s) objeto(s) acessório(s), tais como plotagem,
grafismo, adaptações e etc.

 

23. PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
 

23.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do
Contratante, devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita
execução do objeto, em conformidade com o previsto Edital e anexos, na proposta da
Contratada e neste instrumento.

23.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a Contratada, por escrito, bem
como apontará as providências exigidas e prazos para sanar a falha ou defeito descrito.

23.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza
técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

23.4. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da
proposta da Contratada.

 

24. GERENCIAMENTO DO CONTRATO
 

24.1. O gerenciamento do contrato ficará a cargo de cada órgão contratante, que
terá por atribuição:

24.1.1. Avaliar e emitir parecer, junto à Autoridade Competente, quanto aos
pedidos de prorrogação do Contrato, sendo que tal pedido deverá dar entrada na
Seção de Licitação antes de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;

24.1.2. Avaliar e emitir parecer quanto aos pedidos de aditamento e demais
alterações do Contrato, sendo que os pedidos deverão dar entrada na Seção de
Licitação durante a vigência do Instrumento Contratual;

24.1.3. Avaliar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste e
repactuação do Contrato, encaminhando-os para apreciação da assessoria jurídica
de cada órgão contratante.

 

25. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
 

25.1. Das obrigações da Contratada
25.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do objeto, durante a
vigência da Ata e dos contratos decorrentes, conforme quantitativos registrados/
contratados, em conformidade com as disposições do edital deste Registro de
Preços, inclusive seus anexos e termos da proposta de preços, nos termos da
legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou
complementá-los.

25.1.2. Entregar os veículos automotores, de acordo com as especificações e
prazos previstos neste Termo de Referência e nas quantidades requisitadas pelo
CONTRATANTE.

25.1.3. Prestar assistência técnica, referente aos vícios, defeitos ou
incorreções, durante o período de garantia, nos termos do disposto no Edital,
inclusive seus anexos, conforme “manual do proprietário”, que deverá ser fornecido
pelo fabricante juntamente com os veículos automotores.

25.1.4. Cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações
assumidas, mantendo as condições de habilitação e qualificações exigidas no ato
convocatório.
 

25.1.5. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos veículos, não podendo, em
nenhuma hipótese, ceder ou subcontratar, totalmente o objeto, podendo subcontratar
nos seguintes termos:

25.1.5.1. A Contratada poderá, em regime de responsabilidade solidária,
sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar o(s)
objeto(s) acessório(s) dos veículos, tais como plotagem, grafismo, adaptações,
etc., sendo vedada para o objeto principal da licitação, desde que não alterem
substancialmente as cláusulas pactuadas.

25.1.5.2. A subcontratação se fará necessária quando o fornecedor do
objeto principal não fornecer os acessórios e equipamentos que compõe o
automóvel a ser entregue.

25.1.5.3. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora,
por ser a única responsável perante o Contratante, mesmo que tenha havido
subcontratação para a execução nos termos permitidos no subitem 25.1.5;

25.1.5.4.  A relação que se estabelece na assinatura do contrato é
exclusivamente entre o Contratante e a Contratada, não havendo qualquer
vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Contratante e a subcontratada,
inclusive no que concerne ao pagamento direto a subcontratada.

25.1.6. Garantir a proteção do bem durante o transporte, bem como constar a
identificação do veículo e demais informações exigidas na legislação em vigor.

25.1.7. Providenciar a substituição do veículo que não corresponda às
especificações, irregularidade que será aceita uma única vez, no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis contados da data da notificação expedida pelo CONTRATANTE,
visando o atendimento das especificações, sem prejuízos da aplicação de
penalidades.

25.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos veículos, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização deficiente por parte do
CONTRATANTE.

25.1.9. Substituir, sem quaisquer ônus ao Contratante, no prazo estabelecido
pela Contratada, o veículo que apresentar quaisquer defeitos, que impeçam ou
prejudiquem a sua utilização, mediante notificação expedida pelo CONTRATANTE, a
qual deve ocorrer em até 90 (noventa) dias do recebimento definitivo, no caso de
vícios aparentes ou de fácil constatação, ou da detecção do defeito, quando se tratar
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de vício oculto.

25.1.10. Substituir, sem quaisquer ônus ao Contratante, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, os veículos que apresentarem defeitos sistemáticos de fabricação no
período de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento definitivo.

25.1.11. Responsabilizar-se pelos ônus relativos ao fornecimento dos veículos,
inclusive fretes, seguros, taxas, pedágios, desde a origem até sua entrega no local de
destino.

25.1.12. Fornecer juntamente com a entrega dos veículos automotores toda a
sua documentação fiscal.

25.1.13. Efetuar o credenciamento de pessoal para acompanhar os
recebimentos provisório e definitivo.

25.1.14. Designar por escrito, no ato de assinatura da Ata de Registro de
Preços, preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências
durante a execução da Ata e dos contratos decorrentes.

25.1.15. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela Contratante,
dentro do prazo estabelecido por esta.

25.1.16. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e
supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.

25.1.17. Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a
todas as normas estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto
no que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos,
responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da
eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda
que ocorridos nas dependências do Contratante. Caso este seja chamado a juízo e
condenado pela eventual inobservância das normas em referência, a Contratada
obriga-se a ressarci-lo do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados na referida condenação.

25.1.18. Entregar o veículo caracterizado institucionalmente por meio de manta
com logomarca do órgão/entidade e/ou adesivos conforme modelos adotados pelos
órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais, sem ônus ao contratante.

25.1.19. Responsabilizar-se pela não violação do sigilo de documentos e
assuntos dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES colocados ao alcance da
Contratada.

25.1.20. Comunicar aos Contratantes, de forma detalhada, toda e qualquer
ocorrência que impeça a execução contratual.

25.1.21. Enviar aos Contratantes o Termo Aditivo assinado pelos representantes
legais da Contratada, em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento, para
registro e publicação.
 

25.1.22. Prestar aos Órgãos Contratantes e ao Órgão Gestor da Ata quaisquer
esclarecimentos e informações que se fizerem necessários sobre a execução da Ata
e dos contratos decorrentes.

25.1.23. Informar em 30 dias corridos, contados da vigência do contrato, a contar
da data de sua publicação, a relação de concessionárias e/ou oficina autorizadas
para a realização do serviço de assistência técnica durante o período de garantia.

25.1.24. Comunicar imediatamente aos contratantes por escrito as eventuais
alterações ou mudança dos estabelecimentos autorizados para a realização da
assistência técnica.

25.1.25. Fornecer toda a documentação para atendimento à legislação atinente
a adaptação de veículos, quando for o caso.

 

25.2. Das Obrigações da Contratante
 

25.2.1. Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as
respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de
seu uso, o correto cumprimento de suas disposições.

25.2.2. Instruir seus servidores a respeito das disposições presentes no Edital.

25.2.3. Assegurar, quando do uso da Ata de Registros de Preços, que a
contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos
valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem quanto à
sua utilização.

25.2.4. Zelar pela perfeita execução do pactuado, em conformidade com o
previsto no edital, inclusive seus anexos, e na proposta do Fornecedor.

25.2.5. Efetuar o recebimento provisório e definitivo dos veículos recebidos e
dos serviços prestados pelo Fornecedor.

25.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento dos objetos contratados,
caso os mesmos afastem-se das especificações do Edital e seus Anexos e da
Proposta da contratada.

25.2.7. Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em
atender às condições estabelecidas em edital, inclusive em seus anexos, firmadas na
Ata de Registros de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e
origem dos serviços licitados.

25.2.8. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou de, conformidade na
execução do Edital, dar ciência ao Fornecedor do sucedido, fazendo-o por escrito,
bem como apontar as providências exigidas e prazos para sanar a falha ou defeito
descrito.

25.2.9. Assegurar acesso e permanência em suas dependências, ao pessoal
da Contratada, após devidamente credenciado, para o acompanhamento do
recebimento provisório e definitivo.

25.2.10. Prestar ao Fornecedor e a seus representantes e funcionários, todas as
informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados.

25.2.11. Convocar o Fornecedor  para reuniões, sempre que necessário.

25.2.12. Solicitar à SEPLAG a ampliação da rede autorizada, bem como a
substituição de estabelecimentos da rede autorizada que forem considerados
incompatíveis, assim considerados aqueles que não cumprirem os requisitos
estabelecidos no Termo de Referência.

25.2.13. Indicar o Gestor do Contrato, responsável pela execução das
obrigações apresentadas no item 23 e pelas atribuições previstas no art. 67 da Lei
Federal nº. 8.666/93.

25.2.14. Zelar pelo bom uso e guarda dos veículos.

25.2.15. Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e exigindo medidas corretivas por parte da Contratada.

25.2.16. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do
objeto, em especial quanto à aplicação de penalidades pelo descumprimento total ou
parcial do objeto, em coordenação  com o ÓRGÃO GERENCIADOR.

25.2.17. Verificar a regularidade da situação fiscal da Contratada antes de
efetuar o pagamento devido.

25.2.18. Fornecer à Contratada modelos de identificação dos veículos.

25.2.19. Efetuar o pagamento nas condições fixadas no Edital.

25.2.20. Aplicar, em coordenação com o órgão gerenciador do registro de
preços, eventuais penalidades ao Fornecedor, decorrentes do descumprimento do
Edital e da Ata de Registro de Preços no que tange às previsões constantes nos
incisos I e II do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

25.2.21. Aplicar, em coordenação com o órgão gerenciador do registro de
preços, eventuais penalidades ao Fornecedor, decorrentes do descumprimento do
Edital e da Ata de Registro de Preços no que tange às previsões constantes nos
incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

25.2.22. Informar à contratada se o veículo será de uso do Serviço Público
Estadual ou para doação para que seja aplicada a  adesivação adequada.

 

26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

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

26.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) dos
quais o licitante tenha participado e cometido a infração;

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

26.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

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

26.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 26.1.1, 26.1.3, 26.1.4, 26.1.5.

26.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

26.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº
14.184, de 31 de janeiro de 2002.

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

26.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

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

26.7. As sanções relacionadas nos itens 26.1.3, 26.1.4 e 26.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP.

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

26.8.1. Retardarem a execução do objeto;

26.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

26.8.4. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

26.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

 

27. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 

27.1. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com
as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas neste Termo
de Referência, através da apresentação de atestado(s) de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade
técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

27.2. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter:

27.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone);

27.2.2. Local e data de emissão;

27.2.3. Nome, cargo e a assinatura do responsável pela veracidade
das informações;

27.2.4. indicação do fornecimento, cumprimento de prazos e demais
condições de fornecimento;Comprovação de capacidade de fornecimento de
10% (dez por cento) ou mais da quantidade de veículos apresentadas neste
Termo de Referência, por lote.

27.3. Para atendimento do 27.2, é admitido o somatório de atestados, desde que
compatíveis com as características do objeto da licitação.

27.4. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas
as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram executadas as atividades.

27.5. Veículos de serviço 
27.6. Para os veículos  (Lotes 01 a 13 e 15), o Licitante deve comprovar
a capacidade de fornecimento de 10% (dez por cento) ou mais da quantidade estabelecida
nos respectivos lote.

27.7. Placas de identificação Veicular
27.8. Comprovação de capacidade de fornecimento de 10% (dez por cento) ou
mais da quantidade de placas de identificação veicular estampada apresentadas neste
Termo de Referência, por lote (13 e 14);

27.9. No caso de o Licitante não ter realizado fornecimento da placas estampada
no modelo MERCOSUL, (Lote 14), será aceita comprovação de fornecimento de placas no
modelo do Padrão ATUAL (Resolução CONTRAN nº 231/2007);

 

28.    DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 
 

28.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio,
devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas
que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma independente.

 

29. PROPOSTA COMERCIAL
 

29.1. MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 

 

29.2. VALOR DA PROPOSTA:
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LOTE: [Informar número do lote]

Item
 

Descrição
 

Quantidade
Registrada

Unidade de
Fornecimento

Marca/
Modelo
ofertado

Preço
Unitário(1) (R$)

TOTAL (R$)
Com
ICMS

Sem
ICMS

1

[INSERIR
DESCRIÇÃO
CONFORME
TERMO DE
REFERÊNCIA

–
ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA
SUCINTA DO
OBJETO]

 1 UNIDADE     

VALOR DA PROPOSTA (MENOR PREÇO GLOBAL):
Por extenso:

 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
salários, encargos sociais e fiscais, bem como 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 e exigências deste
Edital e seus anexos.

 

Observações:
(1) Os campos “Valores com ICMS” deverão ser preenchidos por todos os proponentes e os
campos “Valores sem ICMS” deverão ser preenchidos apenas pelos fornecedores mineiros.

 

 

29.3. DADOS BANCÁRIOS

DADOS BANCÁRIOS

Banco:  

Agência:  Conta
corrente:  

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA DE RP E
CONTRATO

Nome:

RG: CPF:

 

Local e data       /     Assinatura do Representante Legal da Proponente

 

30. PROPOSTA COMERCIAL DETALHADA

 

LOTE 1

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1454382

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
CARROCERIA: HATCH; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES;
NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 72CV;
CILINDRADA MINIMA: 997 CC; DIRECAO: ELETRICA OU
HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
COMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA (BICOMBUSTIVEL);
ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; OKM,
FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM
PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO, TAPETES E TODOS OS
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS DE SERIE NÃO
ESPECIFICADOS CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.
GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 2

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1467999

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
CARROCERIA: MONOVOLUME; NUMERO LUGARES: 07
LUGARES; NUMERO PORTA: MINIMO 03 PORTAS;
POTENCIA MINIMA: 106CV; CILINDRADA MINIMA: 1747CC;
DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO:
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO:
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX
(GASOLINA E ETANOL); ACESSORIOS INCLUSOS: AR
CONDICIONADO, PROTETOR DE MOTOR; O AUTOMOVEL
DEVERA TER AS IDENTIFICACOES PLOTADAS EM SUA
AREA EXTERNA SENDO A COR DA PINTURA, BEM COMO
AS LOGOMARCAS DEFINIDAS PELO ORGAO SOLICITANTE;
COM PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO; TAPETES; 0KM,
FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES, COM TODOS
OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE
CONFORME EDITAL

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 3

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
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 1705571

CARROCERIA: SEDAN; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES;
NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 101 CV;
CILINDRADA MINIMA: 1590 CC; DIRECAO: CONFORME
LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: CONFORME LINHA DE
PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE
PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) ;
ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; VEICULO 0
KM, FABRICADO HA NO MAXIMO 06 (SEIS) MESES, COM
TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 4

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1473611

CAMIONETA - CARROCERIA: ABERTA; CABINE: SIMPLES;
CAPACIDADE CARGA MINIMA: 0,7 TONELADAS; NUMERO
LUGARES: 02 LUGARES; NUMERO PORTA: 02 PORTAS;
POTENCIA MINIMA: 85 CV; CILINDRADA MINIMA: 1368 CC;
DIRECAO: ELETRICA OU HIDRAULICA; TRACAO: 4X2;
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
COMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA (BI-COMBUSTIVEL);
ACESSORIOS INCLUSOS: AR, CACAMBA COM PROTETOR
PARA TRANSPORTE DE CARGA; 0KM, FABRICADO,NO
MAXIMO,HA 06(SEIS)MESES, COM PROTECAO DE MOTOR
E CAMBIO,TAPETES E TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.
GARANTIA DO FABRICANTE CONFORME EDITAL.

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 5

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1679694

VAN - CARROCERIA: FECHADA; NUMERO LUGARES: 15
LUGARES; NUMERO PORTA: 3 PORTAS LATERAIS;
POTENCIA MINIMA: 127 CV; CILINDRADA MINIMA: 1990 CC;
DIRECAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO:
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO:
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL:
DIESEL; ACESSORIOS INCLUSOS: AR
CONDICIONADO; VEÍCULO 0 KM, FABRICADO, NO MAXIMO,
HÁ 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS
MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM
VIGOR.

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 6

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1620720

ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO LUGARES: 29
LUGARES(SENDO UMA POLTRONA MOVEL) + MOTORISTA;
NUMERO DE PORTAS: 01 PORTA DE SERV.E UMA
COMPLEM. P/ DISPOSITIVO DPM; FAIXA POTENCIA: MINIMA
DE 149 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 2998 CC;
DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO:
METALICA,ADEQUADA P/ OPERACAO TERRENOS
ACIDENTADOS; SISTEMA DE FREIO: FREIO DE SERVICO
PNEUMATICO E/OU HIDRAULICO; TRACAO: TRASEIRA;
COMBUSTIVEL: DIESEL, POSSUIR CONDICAO DE
OPERACAO COM BIODIESEL; EQUIPAMENTO: DISPOSITIVO
PARA TRANSPOSICAO DE FRONTEIRA; 0KM, FABRICADO,
NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS
ACESSORIOSMINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE
CONFORME EDITAL.

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

EQUIPAMENTOS  E ACESSÓRIOS  
PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 7

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1620770

ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO LUGARES: 59 LUGARES
(SENDO UMA POLTRONA MOVEL)+ MOTORISTA; NUMERO
DE PORTAS: 01 PORTA DE SERV. E UMA COMPL. P/
DISPOSITIVO DPM; FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 176CV;
FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 4.500CC; DIRECAO:
HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO: METALICA,
ADEQUADA P/ OPERACAO TERRENO ACIDENTADO;
SISTEMA DE FREIO: FREIO DE SERVICO PNEUMATICO
E/OU HIDRAULICO; TRACAO: TRASEIRA; COMBUSTIVEL:
DIESEL, POSSUIR CONDICAO DE OPERACAO COM
BIODIESEL; EQUIPAMENTO: DISPOSITIVO PARA
TRANSPOSICAO DE FRONTEIRA - DPM; 0KM, FABRICADO,
NO MAXIMO, HA 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR. GARANTIA DO FABRICANTE
CONFORME EDITAL.

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO
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EQUIPAMENTOS  E ACESSÓRIOS  
PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 8

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1709780

CAMINHAO - CARROCERIA: TIPO PIPA MINIMO DE 8.000
LITROS; CAPACIDADE CARGA: MINIMA DE 9.000 KG; PTB -
PESO TOTAL BRUTO: MINIMO DE 16.000KG; POTENCIA:
MINIMA DE 185 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 4.500
CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: 4X2; COMBUSTIVEL:
DIESEL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS ;

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 9

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1585789

REBOQUE PARA VEICULO - UTILIZACAO: TRANSPORTE DE
VEICULOS; ESTRUTURA: ACO; CARROCERIA: ABERTA;
QUANTIDADE DE EIXOS: CONFORME LINHA DE
PRODUCAO; CAPACIDADE DE CARGA: MINIMO DE 4870
KG (CARGA UTIL + EQUIPAMENTOS); PROCEDENCIA:
NACIONAL; CAMINHAO TIPO 3/4,PLATAFORMA COM
CAPACIDADE MINIMA PARA 8 TONELADAS DECARGA,
COM 1 (UM) EIXO TRASEIRO, COM INSTALACAO DE
GUINCHO PLATAFORMAA PARA 02 VEICULOS. 0KM,
FABRICADO, NO MAXIMO,HA 6(SEIS)MESES,COM TODOS
OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR. 

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

LOCALIZADOR GPS  
PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO  
EQUIPAMENTOS  E ACESSÓRIOS  
PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 10

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1706730

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
CARROCERIA: ADAPTADA PARA PESSOA COM
DEFICIENCIA - PCD; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES;
NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 111 CV;
CILINDRADA MINIMA: 1747 CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU
ELETRICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) ;
ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO E RAMPA
PARA PCD;

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

EQUIPAMENTOS  E ACESSÓRIOS  
 

LOTE 11

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1671162

CAMINHONETE - CARROCERIA: ABERTA, CABINE DUPLA;
NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO DE
PORTAS: 04 PORTAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA:
MINIMA DE 0,650 TONELADAS; POTENCIA: MINIMA DE
140CV E MAXIMA DE 230CV; CILINDRADA: MINIMA DE
1950CC E MAXIMA DE 3200CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU
ELETRICA; TRACAO: (4X2), (4X4) E (4X4) REDUZIDA;
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR
CONDICIONADO;0KM,FABRICADO, NO MAXIMO,HA 6(SEIS)
MESES DA DATA DE EMPENHO COM TODOS OS
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME
LEGISLACAO EM VIGOR.

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

PLOTAGEM/GRAFISMO  
 

LOTE 12

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1714082

CAMINHONETE - CARROCERIA: COM CAPOTA FIBRA;
NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO DE
PORTAS: 04 PORTAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA:
MINIMA DE 1.000 KG (CARGA UTIL); POTENCIA: MINIMA 160
CV; CILINDRADA: MINIMA 2.198 CC; DIRECAO: HIDRAULICA
OU ELETRICA; TRACAO: (4X2), (4X4) E (4X4) REDUZIDA;
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
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SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: SINALIZADOR
ACUSTICO;AR;PROTETOR CACAMBA PVC EMBOR;

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

PLOTAGEM/GRAFISMO  
CAPOTA DE FIBRA  
CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL  
PROTETOR DE CAÇAMBA EM PVC EMBORRACHADO  

Lote 13

Qtde. Código do
item  SIAD

Especificação Técnica Sucinta do Objeto VALOR
UNITÁRIO 

VALOR
TOTAL

 1711520

PLACA DE IDENTIFICACAO VEICULAR
ESTAMPADA - IDENTIFICACAO: VEICULOS;
PADRAO: ATUAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO
NAO GALVANIZADO; COR: BRANCA; TARJETA:
COM TARJETA;  ESPECIFICACOES DEVERAO
ATENDER RESOLUCAO VIGENTE DO
CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO -
CONTRAN.

  

Lote 14

Qtde. Código do
item  SIAD

Especificação Técnica Sucinta do Objeto VALOR
UNITÁRIO 

VALOR
TOTAL

 1702254

PLACA DE IDENTIFICACAO VEICULAR
ESTAMPADA -
 IDENTIFICACAO: VEICULOS; PADRAO:
MERCOSUL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;
COR: BRANCA; TARJETA: SEM TARJETA; AS
ESPECIFICACOES DEVERAO ATENDER
RESOLUCAO VIGENTE DO CONSELHO
NACIONAL DE TRANSITO CONTRAN, E SUAS
ALTERACOES.

  

LOTE 15

Qtde. Código do
item  SIAD Especificação Técnica Sucinta do Objeto

MARCA/
VALOR UNITÁRIO

VALOR

MODELO TOTAL

 COM
ICMS SEM ICMS COM ICMS SEM ICMS

 1597299

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -
CARROCERIA: HATCH; NUMERO LUGARES: 05 LUGARES;
NUMERO PORTA: 04 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 100 CV;
CILINDRADA MINIMA: 1332 CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU
ELETRICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO;
SUSPENSAO: ELEVADA; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA
OU ETANOL); ACESSORIOS INCLUSOS: AR
CONDICIONADO; VEICULO 0 KM, FABRICADO HA NO
MAXIMO 06 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS
MINIMOS OBRIGATORIOS CONFORME LEGISLACAO EM
VIGOR.

     

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

PLOTAGEM/GRAFISMO  
  

31. RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS POR REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA
PÚBLICA - RISP
 

 

RISP 1 – BELO HORIZONTE
 

Código IBGE Município

310620 BELO HORIZONTE

 

 

RISP 2 – CONTAGEM
Município Sede: Contagem

Código IBGE Município

310670 BETIM

310810 BONFIM

310900 BRUMADINHO

311860 CONTAGEM

312060 CRUCILÂNDIA

312410 ESMERALDAS

312600 FLORESTAL

312980 IBIRITÉ

313010 IGARAPÉ

313220 ITAGUARA

313665 JUATUBA

314015 MÁRIO CAMPOS

314070 MATEUS LEME

315040 PIEDADE DOS GERAIS

315460 RIBEIRÃO DAS NEVES

315530 RIO MANSO

316292 SÃO JOAQUIM DE BICAS

316553 SARZEDO

 

RISP 3 – VESPASIANO
Município Sede: Vespasiano

 

código IBGE Município
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311000 CAETÉ

311787 CONFINS

312170 DIOGO DE
VASCONCELOS

313190 ITABIRITO

313460 JABOTICATUBAS

313660 NOVA UNIÃO

313760 LAGOA SANTA

314000 MARIANA

314480 NOVA LIMA

314610 OURO PRETO

315390 RAPOSOS

315480 RIO ACIMA

315670 SABARÁ

315780 SANTA LUZIA

315900 SANTANA DO RIACHO

316295 SÃO JOSÉ DA LAPA

316830 TAQUARAÇU DE MINAS

317120 VESPASIANO

 

RISP 4 – JUIZ DE FORA
Município Sede: Juiz de Fora

 

código IBGE Município

310150 ALÉM PARAÍBA

310310 ANTÔNIO PRADO DE MINAS

310370 ARAPONGA

310440 ARGIRITA

310460 ASTOLFO DUTRA

310550 BARÃO DE MONTE ALTO

310610 BELMIRO BRAGA

310690 BICAS

310870 BRÁS PIRES

311020 CAJURI

311170 CANAÃ

311330 CARANGOLA

311530 CATAGUASES

311590 CHÁCARA

311620 CHIADOR

311670 COIMBRA

311960 CORONEL PACHECO

312130 DESCOBERTO

312190 DIVINÉSIA

312200 DIVINO

312290 DONA EUZÉBIA

312330 DORES DO TURVO

312400 ERVÁLIA

312460 ESTRELA DALVA

312490 EUGENÓPOLIS

312530 FARIA LEMOS

312595 FERVEDOURO

312738 GOIANÁ

312840 GUARANI

312850 GUARARÁ

312880 GUIDOVAL

312900 GUIRICEMA

313260 ITAMARATI DE MINAS

313670 JUIZ DE FORA

313800 LARANJAL

313840 LEOPOLDINA

313860 LIMA DUARTE

313980 MAR DE ESPANHA

314020 MARIPÁ DE MINAS

314080 MATIAS BARBOSA

314160 MERCÊS

314210 MIRADOURO

314220 MIRAÍ

314390 MURIAÉ

314540 OLARIA

314587 ORIZÂNIA
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314670 PALMA

314820 PATROCÍNIO DO MURIAÉ

314830 PAULA CÂNDIDO

314880 PEDRA DO ANTA

314900 PEDRA DOURADA

314940 PEDRO TEIXEIRA

314950 PEQUERI

315010 PIAU

315110 PIRAPETINGA

315130 PIRAÚBA

315410 RECREIO

315540 RIO NOVO

315580 RIO POMBA

315590 RIO PRETO

315620 ROCHEDO DE MINAS

315630 RODEIRO

315645 ROSÁRIO DA LIMEIRA

315727 SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE

315840 SANTANA DE CATAGUASES

315860 SANTANA DO DESERTO

315930 SANTA RITA DE JACUTINGA

316000 SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO

316140 SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

316150 SÃO GERALDO

316290 SÃO JOÃO NEPOMUCENO

316380 SÃO MIGUEL DO ANTA

316443 SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

316560 SENADOR CORTES

316570 SENADOR FIRMINO

316730 SILVEIRÂNIA

316750 SIMÃO PEREIRA

316790 TABULEIRO

316850 TEIXEIRAS

316900 TOCANTINS

316920 TOMBOS

316990 UBÁ

317130 VIÇOSA

317140 VIEIRAS

317200 VISCONDE DO RIO BRANCO

317210 VOLTA GRANDE

 

RISP 5 – UBERABA
Município Sede: Uberaba

 

código IBGE Município

310070 ÁGUA COMPRIDA

310400 ARAXÁ

311110 CAMPINA VERDE

311140 CAMPO FLORIDO

311150 CAMPOS ALTOS

311455 CARNEIRINHO

311690 COMENDADOR GOMES

311730 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

311820 CONQUISTA

312125 DELTA

312700 FRONTEIRA

312710 FRUTAL

312950 IBIÁ

313340 ITAPAGIPE

313440 ITURAMA

313862 LIMEIRA DO OESTE

314500 NOVA PONTE

314920 PEDRINÓPOLIS

314980 PERDIZES

315070 PIRAJUBA

315160 PLANURA

315300 PRATINHA

315690 SACRAMENTO

315770 SANTA JULIANA
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315970 SANTA ROSA DA SERRA

316130 SÃO FRANCISCO DE SALES

316810 TAPIRA

317010 UBERABA

317043 UNIÃO DE MINAS

317110 VERÍSSIMO

 

RISP 6 – LAVRAS
Município Sede: Lavras

 

código IBGE Município

310080 AGUANIL

310710 BOA ESPERANÇA

310800 BOM SUCESSO

311070 CAMBUQUIRA

311090 CAMPANHA

311120 CAMPO BELO

311190 CANA VERDE

311200 CANDEIAS

311390 CARMO DA CACHOEIRA

311400 CARMO DA MATA

311450 CARMÓPOLIS DE MINAS

311460 CARRANCAS

311770 CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

311870 COQUEIRAL

312020 CRISTAIS

312360 ELÓI MENDES

312810 GUAPÉ

313000 IBITURUNA

313040 IJACI

313050 ILICÍNEA

313080 INGAÍ

313430 ITUMIRIM

313450 ITUTINGA

313590 JESUÂNIA

313780 LAMBARI

313820 LAVRAS

313870 LUMINÁRIAS

314260 MONSENHOR PAULO

314460 NEPOMUCENO

314550 OLÍMPIO NORONHA

314560 OLIVEIRA

314770 PASSA TEMPO

314990 PERDÕES

315060 PIRACEMA

315470 RIBEIRÃO VERMELHO

315830 SANTANA DA VARGEM

315880 SANTANA DO JACARÉ

315990 SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

316080 SÃO BENTO ABADE

316120 SÃO FRANCISCO DE PAULA

316520 SÃO THOMÉ DAS LETRAS

316930 TRÊS CORAÇÕES

316940 TRÊS PONTAS

317070 VARGINHA

 

RISP 7 – DIVINÓPOLIS
Município Sede: Divinópolis

 

código IBGE Município

310020 ABAETÉ

310390 ARAÚJOS

310420 ARCOS

310510 BAMBUÍ

310700 BIQUINHAS

310740 BOM DESPACHO

311040 CAMACHO

311420 CARMO DO CAJURU

311560 CEDRO DO ABAETÉ

311660 CLÁUDIO
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311760 CONCEIÇÃO DO PARÁ

311980 CÓRREGO DANTA

311995 CÓRREGO FUNDO

312230 DIVINÓPOLIS

312320 DORES DO INDAIÁ

312470 ESTRELA DO INDAIÁ

312610 FORMIGA

313020 IGARATINGA

313030 IGUATAMA

313350 ITAPECERICA

313370 ITATIAIUÇU

313380 ITAÚNA

313530 JAPARAÍBA

313720 LAGOA DA PRATA

313830 LEANDRO FERREIRA

313880 LUZ

313970 MARAVILHAS

314050 MARTINHO CAMPOS

314130 MEDEIROS

314240 MOEMA

314350 MORADA NOVA DE MINAS

314520 NOVA SERRANA

314580 ONÇA DE PITANGUI

314640 PAINEIRAS

314650 PAINS

314690 PAPAGAIOS

314710 PARÁ DE MINAS

314890 PEDRA DO INDAIÁ

314960 PEQUI

314970 PERDIGÃO

315050 PIMENTA

315140 PITANGUI

315200 POMPÉU

315370 QUARTEL GERAL

316040 SANTO ANTÔNIO DO MONTE

316180 SÃO GONÇALO DO PARÁ

316310 SÃO JOSÉ DA VARGINHA

316460 SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

316660 SERRA DA SAUDADE

316820 TAPIRAÍ

 

RISP 8 – GOVERNADOR VALADARES
Município Sede: Governador Valadares

 

código IBGE Município

310110 AIMORÉS

310180 ALPERCATA

310220 ALVARENGA

311205 CANTAGALO

311265 CAPITÃO ANDRADE

311570 CENTRAL DE MINAS

311680 COLUNA

311840 CONSELHEIRO PENA

311920 COROACI

312083 CUPARAQUE

312210 DIVINO DAS LARANJEIRAS

312220 DIVINOLÂNDIA DE MINAS

312310 DORES DE GUANHÃES

312370 ENGENHEIRO CALDAS

312580 FERNANDES TOURINHO

312690 FREI INOCÊNCIO

312695 FREI LAGONEGRO

312730 GALILÉIA

312737 GOIABEIRA

312750 GONZAGA

312770 GOVERNADOR VALADARES

312800 GUANHÃES

313180 ITABIRINHA DE MANTENA

313320 ITANHOMI
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313410 ITUETA

313655 JOSÉ RAYDAN

313960 MANTENA

314010 MARILAC

314060 MATERLÂNDIA

314150 MENDES PIMENTEL

314420 NACIP RAYDAN

314467 NOVA BELÉM

314840 PAULISTAS

314860 PEÇANHA

314995 PERIQUITO

315430 RESPLENDOR

315600 RIO VERMELHO

315680 SABINÓPOLIS

315750 SANTA EFIGÊNIA DE MINAS

315820 SANTA MARIA DO SUAÇUÍ

315950 SANTA RITA DO ITUETO

316105 SÃO FÉLIX DE MINAS

316160 SÃO GERALDO DA PIEDADE

316165 SÃO GERALDO DO BAIXIO

316257 SÃO JOÃO DO MANTENINHA

316280 SÃO JOÃO EVANGELISTA

316300 SÃO JOSÉ DA SAFIRA

316350 SÃO JOSÉ DO JACURI

316410 SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ

316450 SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

316550 SARDOÁ

316610 SENHORA DO PORTO

316770 SOBRÁLIA

316840 TARUMIRIM

316950 TUMIRITINGA

317150 MATHIAS LOBATO

317180 VIRGINÓPOLIS

317190 VIRGOLÂNDIA

 

RISP 9 – UBERLÂNDIA
Município Sede: Uberlândia

 

código IBGE Município

310350 ARAGUARI

310375 ARAPORÃ

310980 CACHOEIRA DOURADA

311180 CANÁPOLIS

311260 CAPINÓPOLIS

311500 CASCALHO RICO

311580 CENTRALINA

312480 ESTRELA DO SUL

312790 GRUPIARA

312910 GURINHATÃ

313070 INDIANÓPOLIS

313140 IPIAÇU

313420 ITUIUTABA

314280 MONTE ALEGRE DE MINAS

315280 PRATA

315980 SANTA VITÓRIA

316960 TUPACIGUARA

317020 UBERLÂNDIA

 

RISP 10 – PATOS DE MINAS
Município Sede: Patos de Minas

 

código IBGE Município

310010 ABADIA DOS DOURADOS

310380 ARAPUÁ

311430 CARMO DO PARANAÍBA

311930 COROMANDEL

312070 CRUZEIRO DA FORTALEZA

312350 DOURADOQUARA

312890 GUIMARÂNIA

313160 IRAÍ DE MINAS
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313710 LAGAMAR

313750 LAGOA FORMOSA

313753 LAGOA GRANDE

314120 MATUTINA

314310 MONTE CARMELO

314800 PATOS DE MINAS

314810 PATROCÍNIO

315340 PRESIDENTE OLEGÁRIO

315550 RIO PARANAÍBA

315640 ROMARIA

316170 SÃO GONÇALO DO ABAETÉ

316210 SÃO GOTARDO

316680 SERRA DO SALITRE

316890 TIROS

317075 VARJÃO DE MINAS

 

RISP 11 – MONTES CLAROS
Município Sede: Montes Claros

 

código IBGE Município

310665 BERIZAL

310730 BOCAIÚVA

310825 BONITO DE MINAS

310850 BOTUMIRIM

310860 BRASÍLIA DE MINAS

311115 CAMPO AZUL

311270 CAPITÃO ENÉAS

311547 CATUTI

311650 CLARO DOS POÇÕES

311783 CÔNEGO MARINHO

311880 CORAÇÃO DE JESUS

312030 CRISTÁLIA

312087 CURRAL DE DENTRO

312380 ENGENHEIRO NAVARRO

312430 ESPINOSA

312660 FRANCISCO DUMONT

312670 FRANCISCO SÁ

312707 FRUTA DE LEITE

312733 GAMELEIRAS

312735 GLAUCILÂNDIA

312780 GRÃO MOGOL

312825 GUARACIAMA

312960 IBIAÍ

312965 IBIRACATU

313005 ICARAÍ DE MINAS

313065 INDAIABIRA

313200 ITACAMBIRA

313210 ITACARAMBI

313505 JAÍBA

313510 JANAÚBA

313520 JANUÁRIA

313535 JAPONVAR

313657 JOSENÓPOLIS

313680 JURAMENTO

313695 JUVENÍLIA

313730 LAGOA DOS PATOS

313865 LONTRA

313868 LUISLÂNDIA

313925 MAMONAS

313930 MANGA

314085 MATIAS CARDOSO

314100 MATO VERDE

314200 MIRABELA

314225 MIRAVÂNIA

314270 MONTALVÂNIA

314290 MONTE AZUL

314330 MONTES CLAROS

314345 MONTEZUMA

314465 NINHEIRA
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314505 NOVA PORTEIRINHA

314537 NOVORIZONTE

314545 OLHOS-D'ÁGUA

314625 PADRE CARVALHO

314655 PAI PEDRO

314795 PATIS

314915 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

315057 PINTÓPOLIS

315213 PONTO CHIQUE

315220 PORTEIRINHA

315450 RIACHO DOS MACHADOS

315560 RIO PARDO DE MINAS

315650 RUBELITA

315700 SALINAS

315737 SANTA CRUZ DE SALINAS

316045 SANTO ANTÔNIO DO RETIRO

316110 SÃO FRANCISCO

316225 SÃO JOÃO DA LAGOA

316240 SÃO JOÃO DA PONTE

316245 SÃO JOÃO DAS MISSÕES

316265 SÃO JOÃO DO PACUÍ

316270 SÃO JOÃO DO PARAÍSO

316695 SERRANÓPOLIS DE MINAS

316800 TAIOBEIRAS

317000 UBAÍ

317065 VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

317090 VARZELÂNDIA

317103 VERDELÂNDIA

 

RISP 12 – IPATINGA
Município Sede: Ipatinga

 

código IBGE Município

310030 ABRE CAMPO

310040 ACAIACA

310050 AÇUCENA

310205 ALTO CAPARAÓ

310230 ALVINÓPOLIS

310250 AMPARO DO SERRA

310300 ANTÔNIO DIAS

310540 BARÃO DE COCAIS

310570 BARRA LONGA

310600 BELA VISTA DE MINAS

310630 BELO ORIENTE

310770 BOM JESUS DO AMPARO

310780 BOM JESUS DO GALHO

310880 BRAÚNAS

310925 BUGRE

311010 CAIANA

311210 CAPARAÓ

311290 CAPUTIRA

311340 CARATINGA

311380 CARMÉSIA

311535 CATAS ALTAS

311600 CHALÉ

311740 CONCEIÇÃO DE IPANEMA

311940 CORONEL FABRICIANO

312000 CÓRREGO NOVO

312180 DIONÍSIO

312250 DOM CAVATI

312270 DOM SILVÉRIO

312352 DURANDÉ

312385 ENTRE FOLHAS

312420 ESPERA FELIZ

312590 FERROS

312820 GUARACIABA

312930 IAPU

313055 IMBÉ DE MINAS

313090 INHAPIM
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313115 IPABA

313120 IPANEMA

313130 IPATINGA

313170 ITABIRA

313280 ITAMBÉ DO MATO DENTRO

313500 JAGUARAÇU

313550 JEQUERI

313610 JOANÉSIA

313620 JOÃO MONLEVADE

313770 LAJINHA

313867 LUISBURGO

313940 MANHUAÇU

313950 MANHUMIRIM

314030 MARLIÉRIA

314053 MARTINS SOARES

314090 MATIPÓ

314170 MESQUITA

314400 MUTUM

314435 NAQUE

314470 NOVA ERA

314585 ORATÓRIOS

314750 PASSABÉM

314875 PEDRA BONITA

315015 PIEDADE DE CARATINGA

315020 PIEDADE DE PONTE NOVA

315053 PINGO D'ÁGUA

315190 POCRANE

315210 PONTE NOVA

315350 ALTO JEQUITIBÁ

315400 RAUL SOARES

315415 REDUTO

315490 RIO CASCA

315500 RIO DOCE

315570 RIO PIRACICABA

315720 SANTA BÁRBARA

315725 SANTA BÁRBARA DO LESTE

315740 SANTA CRUZ DO ESCALVADO

315790 SANTA MARGARIDA

315800 SANTA MARIA DE ITABIRA

315890 SANTANA DO MANHUAÇU

315895 SANTANA DO PARAÍSO

315935 SANTA RITA DE MINAS

316010 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

316095 SÃO DOMINGOS DAS DORES

316100 SÃO DOMINGOS DO PRATA

316190 SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

316255 SÃO JOÃO DO MANHUAÇU

316260 SÃO JOÃO DO ORIENTE

316340 SÃO JOSÉ DO GOIABAL

316360 SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO

316400 SÃO PEDRO DOS FERROS

316447 SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

316556 SEM-PEIXE

316630 SERICITA

316760 SIMONÉSIA

316805 TAPARUBA

316870 TIMÓTEO

317005 UBAPORANGA

317050 URUCÂNIA

317057 VARGEM ALEGRE

317115 VERMELHO NOVO

 

RISP 13 – BARBACENA
Município Sede: Barbacena

 

código IBGE Município

310163 ALFREDO VASCONCELOS

310210 ALTO RIO DOCE

310280 ANDRELÂNDIA
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310290 ANTÔNIO CARLOS

310330 ARACITABA

310360 ARANTINA

310560 BARBACENA

310590 BARROSO

310640 BELO VALE

310680 BIAS FORTES

310750 BOM JARDIM DE MINAS

311220 CAPELA NOVA

311310 CARANAÍBA

311320 CARANDAÍ

311490 CASA GRANDE

311520 CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS

311540 CATAS ALTAS DA NORUEGA

311630 CIPOTÂNEA

311800 CONGONHAS

311830 CONSELHEIRO LAFAIETE

311970 CORONEL XAVIER CHAVES

312040 CRISTIANO OTONI

312140 DESTERRO DE ENTRE RIOS

312150 DESTERRO DO MELO

312300 DORES DE CAMPOS

312390 ENTRE RIOS DE MINAS

312500 EWBANK DA CÂMARA

312940 IBERTIOGA

313390 ITAVERAVA

313540 JECEABA

313740 LAGOA DOURADA

313790 LAMIM

313910 MADRE DE DEUS DE MINAS

314230 MOEDA

314450 NAZARENO

314570 OLIVEIRA FORTES

314590 OURO BRANCO

314660 PAIVA

315030 PIEDADE DO RIO GRANDE

315080 PIRANGA

315230 PORTO FIRME

315270 PRADOS

315310 PRESIDENTE BERNARDES

315380 QUELUZITA

315420 RESENDE COSTA

315440 RESSAQUINHA

315520 RIO ESPERA

315610 RITÁPOLIS

315730 SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO

315733 SANTA CRUZ DE MINAS

315870 SANTANA DO GARAMBÉU

315910 SANTANA DOS MONTES

315940 SANTA RITA DE IBITIPOCA

316070 SANTOS DUMONT

316090 SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ

316250 SÃO JOÃO DEL REI

316500 SÃO TIAGO

316530 SÃO VICENTE DE MINAS

316600 SENHORA DE OLIVEIRA

316620 SENHORA DOS REMÉDIOS

316880 TIRADENTES

 

RISP 14 – CURVELO
Município Sede: Curvelo

 

código IBGE Município

310060 ÁGUA BOA

310240 ALVORADA DE MINAS

310285 ANGELÂNDIA

310445 ARICANDUVA

310480 AUGUSTO DE LIMA

310650 BERILO
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310920 BUENÓPOLIS

310940 BURITIZEIRO

311230 CAPELINHA

311350 CARBONITA

311610 CHAPADA DO NORTE

311750 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

311810 CONGONHAS DO NORTE

311910 CORINTO

312010 COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS

312090 CURVELO

312100 DATAS

312160 DIAMANTINA

312260 DOM JOAQUIM

312540 FELÍCIO DOS SANTOS

312550 SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

312570 FELIXLÂNDIA

312650 FRANCISCO BADARÓ

312760 GOUVÊA

313110 INIMUTABA

313250 ITAMARANDIBA

313545 JENIPAPO DE MINAS

313560 JEQUITAÍ

313640 JOAQUIM FELÍCIO

313652 JOSÉ GONÇALVES DE MINAS

313810 LASSANCE

313835 LEME DO PRADO

314180 MINAS NOVAS

314250 MONJOLOS

314360 MORRO DA GARÇA

314370 MORRO DO PILAR

315120 PIRAPORA

315320 PRESIDENTE JUSCELINO

315330 PRESIDENTE KUBITSCHEK

315760 SANTA FÉ DE MINAS

316020 SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

316050 SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO

316060 SANTO HIPÓLITO

316420 SÃO ROMÃO

316480 SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

316590 SENADOR MODESTINO GONÇALVES

316650 SERRA AZUL DE MINAS

316710 SERRO

316935 TRÊS MARIAS

316970 TURMALINA

317080 VÁRZEA DA PALMA

317107 VEREDINHA

 

RISP 15 – TEÓFILO OTONI
Município Sede: Teófilo Otoni

 

código IBGE Município

310090 ÁGUAS FORMOSAS

310100 ÁGUAS VERMELHAS

310170 ALMENARA

310270 CACHOEIRA DE PAJEÚ

310340 ARAÇUAÍ

310470 ATALÉIA

310520 BANDEIRA

310660 BERTÓPOLIS

311080 CAMPANÁRIO

311300 CARAÍ

311370 CARLOS CHAGAS

311545 CATUJI

311700 COMERCINHO

311950 CORONEL MURTA

312015 CRISÓLITA

312235 DIVISA ALEGRE

312245 DIVISÓPOLIS

312560 FELISBURGO
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312675 FRANCISCÓPOLIS

312680 FREI GASPAR

312705 FRONTEIRA DOS VALES

313230 ITAIPÉ

313270 ITAMBACURI

313330 ITAOBIM

313400 ITINGA

313470 JACINTO

313507 JAMPRUCA

313580 JEQUITINHONHA

313600 JOAÍMA

313650 JORDÂNIA

313700 LADAINHA

313890 MACHACALIS

313920 MALACACHETA

314055 MATA VERDE

314140 MEDINA

314315 MONTE FORMOSO

314430 NANUQUE

314490 NOVA MÓDICA

314530 NOVO CRUZEIRO

314535 NOVO ORIENTE DE MINAS

314620 OURO VERDE DE MINAS

314630 PADRE PARAÍSO

314675 PALMÓPOLIS

314850 PAVÃO

314870 PEDRA AZUL

315000 PESCADOR

315217 PONTO DOS VOLANTES

315240 POTÉ

315510 RIO DO PRADO

315660 RUBIM

315710 SALTO DA DIVISA

315765 SANTA HELENA DE MINAS

315810 SANTA MARIA DO SALTO

316030 SANTO ANTÔNIO DO JACINTO

316330 SÃO JOSÉ DO DIVINO

316555 SETUBINHA

316670 SERRA DOS AIMORÉS

316860 TEÓFILO OTONI

317030 UMBURATIBA

317160 VIRGEM DA LAPA

 

RISP 16 – UNAÍ
Município Sede: Unaí

 

código IBGE Município

310450 ARINOS

310820 BONFINÓPOLIS DE MINAS

310855 BRASILÂNDIA DE MINAS

310930 BURITIS

310945 CABECEIRA GRANDE

311615 CHAPADA GAÚCHA

312247 DOM BOSCO

312620 FORMOSO

312860 GUARDA-MOR

313630 JOÃO PINHEIRO

314437 NATALÂNDIA

314700 PARACATU

315445 RIACHINHO

317040 UNAÍ

317047 URUANA DE MINAS

317052 URUCUIA

317100 VAZANTE

 

RISP 17 – POUSO ALEGRE
Município Sede: Pouso Alegre

 

código IBGE Município

310120 AIURUOCA
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310130 ALAGOA

310140 ALBERTINA

310490 BAEPENDI

310720 BOCAINA DE MINAS

310790 BOM REPOUSO

310830 BORDA DA MATA

310890 BRAZÓPOLIS

310910 BUENO BRANDÃO

310970 CACHOEIRA DE MINAS

311050 CAMANDUCAIA

311060 CAMBUÍ

311360 CAREAÇU

311410 CARMO DE MINAS

311480 CARVALHOS

311550 CAXAMBU

311720 CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

311780 CONCEIÇÃO DOS OUROS

311790 CONGONHAL

311850 CONSOLAÇÃO

311900 CORDISLÂNDIA

311990 CÓRREGO DO BOM JESUS

312050 CRISTINA

312080 CRUZÍLIA

312110 DELFIM MOREIRA

312280 DOM VIÇOSO

312440 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

312450 ESTIVA

312510 EXTREMA

312740 GONÇALVES

312920 HELIODORA

313060 INCONFIDENTES

313240 ITAJUBÁ

313300 ITAMONTE

313310 ITANHANDU

313360 ITAPEVA

313490 JACUTINGA

313850 LIBERDADE

313990 MARIA DA FÉ

314040 MARMELÓPOLIS

314190 MINDURI

314340 MONTE SIÃO

314380 MUNHOZ

314440 NATÉRCIA

314600 OURO FINO

314730 PARAISÓPOLIS

314760 PASSA QUATRO

314780 PASSA VINTE

314910 PEDRALVA

315090 PIRANGUÇU

315100 PIRANGUINHO

315250 POUSO ALEGRE

315260 POUSO ALTO

315960 SANTA RITA DO SAPUCAÍ

316200 SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

316230 SÃO JOÃO DA MATA

316320 SÃO JOSÉ DO ALEGRE

316370 SÃO LOURENÇO

316440 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

316490 SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

316540 SAPUCAÍ-MIRIM

316557 SENADOR AMARAL

316580 SENADOR JOSÉ BENTO

316640 SERITINGA

316700 SERRANOS

316740 SILVIANÓPOLIS

316780 SOLEDADE DE MINAS

316905 TOCOS DO MOJI

316910 TOLEDO

316980 TURVOLÂNDIA
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317170 VIRGÍNIA

317220 WENCESLAU BRAZ

 

RISP 18 – POÇOS DE CALDAS
Município Sede: Poços de Caldas

 

código IBGE Município

310160 ALFENAS

310190 ALPINÓPOLIS

310200 ALTEROSA

310260 ANDRADAS

310410 ARCEBURGO

310430 AREADO

310530 BANDEIRA DO SUL

310760 BOM JESUS DA PENHA

310840 BOTELHOS

310950 CABO VERDE

311030 CALDAS

311100 CAMPESTRE

311130 CAMPO DO MEIO

311160 CAMPOS GERAIS

311240 CAPETINGA

311280 CAPITÓLIO

311440 CARMO DO RIO CLARO

311470 CARVALHÓPOLIS

311510 CÁSSIA

311640 CLARAVAL

311710 CONCEIÇÃO DA APARECIDA

312120 DELFINÓPOLIS

312240 DIVISA NOVA

312340 DORESÓPOLIS

312520 FAMA

312630 FORTALEZA DE MINAS

312830 GUARANÉSIA

312870 GUAXUPÉ

312970 IBIRACI

312990 IBITIÚRA DE MINAS

313150 IPUIÚNA

313290 ITAMOGI

313375 ITAÚ DE MINAS

313480 JACUÍ

313690 JURUAIA

313900 MACHADO

314300 MONTE BELO

314320 MONTE SANTO DE MINAS

314410 MUZAMBINHO

314510 NOVA RESENDE

314720 PARAGUAÇU

314790 PASSOS

315150 PIUMHI

315170 POÇO FUNDO

315180 POÇOS DE CALDAS

315290 PRATÁPOLIS

315920 SANTA RITA DE CALDAS

316220 SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

316294 SÃO JOSÉ DA BARRA

316390 SÃO PEDRO DA UNIÃO

316430 SÃO ROQUE DE MINAS

316470 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

316510 SÃO TOMÁS DE AQUINO

316690 SERRANIA

317060 VARGEM BONITA

 

RISP 19 – SETE LAGOAS
Município Sede: Sete Lagoas

 

código IBGE Município

310320 ARAÇAÍ

310500 BALDIM

310960 CACHOEIRA DA PRATA
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310990 CAETANÓPOLIS

311250 CAPIM BRANCO

311890 CORDISBURGO

312640 FORTUNA DE MINAS

312720 FUNILÂNDIA

313100 INHAÚMA

313570 JEQUITIBÁ

314110 MATOZINHOS

314740 PARAOPEBA

314930 PEDRO LEOPOLDO

315360 PRUDENTE DE MORAIS

315850 SANTANA DE PIRAPAMA

316720 SETE LAGOAS

 

 

 

 

 

Elaboração

Mario Cesar de Jesus Dias
M11130630

 

Aprovação

Viviane Carvalho Leite Caetano
M1217609

 

Aprovação

Robson Pinho da Matta
M13188834

Documento assinado eletronicamente por Viviane Carvalho Leite Caetano, Diretor(a),
em 20/08/2019, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6904418 e o código CRC 54026F44.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6904418
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Central de Compras

Versão v.20.08.2019.

ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE BENS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 238/2019
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

Identidade do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE      

ITEM 01 – _______, conforme especificação técnica do item
____ do Anexo I do Edital.

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

SEM ICMS

R$ R$

COM ICMS

R$ R$

Prazo de
Garantia  

Assistência  
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Técnica  

Prazo de
Entrega  

Marca e
modelo  

.

.

.

Prazo de Validade da Proposta:  

Local de Entrega  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do
Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as
normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 21/08/2019, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6933511 e o código CRC 7502F09E.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6933511

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901�
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras

Versão v.20.08.2019.

SEPLAG/CECOMP

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2019.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 

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

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

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

 

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

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 21/08/2019, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6934783 e o código CRC 5B38B514.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6934783
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901�

Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX

 

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio do Centro de Serviços Compartilhados da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo
indicados, sujeitando-se às determinações contidas na Lei Federal nº. 8.666, de
21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº.
14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei
Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311, de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524,
de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de
1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.337, de 12 de janeiro de
2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016; nº
8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014; pela Resolução SEPLAG nº. 058,
de 30 de novembro de 2007, com suas alterações posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de
07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018 e as demais
normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas pelo edital de PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO N.º 238/2019, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/CSC

ENDEREÇO: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo
II, 4001 - Edifício Gerais - 2º andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG – CEP: 31.630.901.

CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70

REPRESENTANTE LEGAL:  Rodrigo Ferreira Matias, portador do CPF nº 927.943.356-34,
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados - CSC

 

BENEFICIÁRIO DO LOTE XXXX:  <inserir>

ENDEREÇO: <inserir>

CNPJ/MF: <inserir>

INSCRIÇÃO ESTADUAL: <inserir>

REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>
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http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=37924&comp=&ano=1996&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45035&comp=&ano=2009&aba=js_textoOriginal#texto
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Fornecedores/2012/27-09-2012-resolucao-conjunta-seplag-e-sef-8-727-cagef-siad-mg-e-siare-mg-aproveitamento-de-dados-cadastrais.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QwR0X0R7zJEJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/242-2013%3Fdownload%3D2121:fixa-o-indice-de-precos-ao-consumidor-amplo-ipca-como-indice-padrao-para-reajuste-e-para-atualizacao-monetaria-das-caucoes-em-dinheiro-recebidas-como-garantia-contratual-nos-contratos-celebrados-por-orgao-ou-entidade-do-poder-executivo-dependente-de-recur+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ouK92IzX98sJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/266-2014%3Fdownload%3D2413:resolucao-seplag-n-58-16-de-julho-de-2014+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.planejamento.mg.gov.br/legislacao/resolucoes/category/9-2009?start=90


REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>

CI (RG): <inserir>

CPF/MF: <inserir>

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição de veículos de serviços, zero quilômetro e
aquisição de placas de identificação veicular, estampadas, mediante contrato,
conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda,
futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas
Gerais.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE
DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

COD.
SIAD

MARCA/
MODELO

QUANT. UN FORN. PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

        

        

        

        

2.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

2.1.2. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO
PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
através do Centro de Serviços Compartilhados.

3.2. São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
Inserir Código Órgão/Entidade

3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.

4.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.
 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;

5.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.

5.4. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.

5.5. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.

5.7. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
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6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1. O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:

6.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.6.1. Por razões de interesse público;

6.6.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
 

7. CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.

7.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

7.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

7.4. Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

8.1.1. advertência por escrito;

8.1.2. multa de até:

8.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
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8.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;

8.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

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

8.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

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

8.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.

8.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

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

8.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

8.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

8.7. As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

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

8.8.1. Retardarem a execução do objeto;

8.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

8.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
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pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
 

9. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.

9.2. Cabe ao Centro de Serviços Compartilhados gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual
nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018.
 

10. CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

 

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
 

Representante do Órgão/Entidade

 

Representante da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 21/08/2019, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6934979 e o código CRC 47A61870.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6934979
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras

Versão v.20.08.2019.

AUTORIZAÇÃO

 

 

ANEXO V - MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

 

Autorização de Fornecimento: _______

 

Processo: _______ Procedimento de Contratação: _______

 

Órgão ou entidade: _______

            CNPJ:  _______

            Unidade de Compra: _______

Dados do empenho

Nº e ano
do
empenho

Data do

empenho

Unid.

Contábil/executora
Unid.
Orçamentária

Nº do
contrato ou
instrumento
equivalente

     

           

Elemento-Item de despesa: _______

Fornecedor:   CNPJ: _______

                        Razão Social: _______

Endereço: _______ (endereço completo)

Telefones:      _______

Banco: Nº Banco _______ – Nome do Banco _______

Agência: _______                            

Conta Corrente: _______

Unidade de Pedido: _______

Endereço de Entrega: _______

Item de material: _______

Especificação: _______

Demais informações necessárias para contratação: _______
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Demais informações necessárias para contratação: _______

 

Unid. aquisição /
fornecimento

Frequência

De
Entrega

Qtd.
Valor
unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

 

 
    

 

Valor Total da Autorização de Fornecimento:      R$ _______ (Valor total por extenso)

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.

 

CONDIÇÕES GERAIS

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome: _______

CNPJ:  _______                    

Telefones: _______ ou _______

Endereço: _______ (endereço completo)

Observações:

_______

 

Belo Horizonte, __________ de ___________________de _____________

 

 

_________________________________

Aprovação do Emitente

 

 

_________________________________

Assinatura do Fornecedor

 

 

Data: _______/_________/_________

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 21/08/2019, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6937079 e o código CRC 9F13B500.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6937079
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901�

Versão v.20.08.2019.

Processo nº 1500.01.0027966/2019-18

ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº        , DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO
DO [INSERIR NOME DO
ÓRGÃO] E A
EMPRESA [INSERIR NOME
DA EMPRESA], NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     
 

O(A) [inserir órgão ou entidade pública Contratante], com sede no(a) [inserir endereço
completo], na cidade de [inserir cidade]/Estado de [inserir Estado], endereço de correio
eletrônico: [inserir email], inscrito(a) no CNPJ sob o nº [inserir nº do CNPJ], doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo [inserir nome do representante
dp contratante], portador(a) da Carteira de Identidade RG nº [inserir nº da identidade] e inscrita
no CPF sob o nº [inserir nº do CPF] Resolução de competência nº [inserir nº da resolução de
competência] e a empresa [inserir nome da empresa], endereço de correio eletrônico: [inserir
email], inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº
do CNJP], com sede na [inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representado pelo
Sr(a). [inserir nome do representante da contratada], portador(a) da Carteira de Identidade RG
nº [inserir nº do RG], expedida pela [inserir órgão expedidor], e CPF nº [inserir nº do CPF],
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº ...../2018, que será regido pela Lei Federal nº
10.520/2002, [inserir legislação específica pertinente à contratação], e subsidiariamente pela nº
8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais
normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de [inserir objeto],
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº [inserir
nº/ano] identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:
 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE
FORNECIMENTO QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
ANUAL
(R$)
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1      

2      

3      

...      

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. Este contrato tem vigência por [inserir nº de meses] meses, a partir da
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

   [inserir dotação]

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

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Edital.
 

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

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

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência.
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9. CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência e no
Edital.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

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

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

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

11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

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

11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

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

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

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

13.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

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

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de
Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

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

14.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
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dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
 

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

 

 

CONTRATANTE:      

 

CONTRATADA:      

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 21/08/2019, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6930268 e o código CRC E143F10C.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6930268
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras

Versão v.20.08.2019.

ANEXOS

ANEXO VII - AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
 

1. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
A CONTRATADA estará sujeita à avaliação de seu desempenho na execução do objeto quanto
aos critérios de prazo, quantidade, qualidade e documentação, nos termos da Resolução
SEPLAG nº 13/2014.

1.1. Critério Prazo
O critério Prazo avalia o cumprimento das datas previamente definidas na autorização de
fornecimento e respectivos agendamentos para a entrega do(s) objeto(s) e possui a pontuação
assim distribuída, de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 30 (trinta) pontos, se a entrega for realizada na data agendada e conforme prazo previsto
na autorização de fornecimento;

b) 28 (vinte e oito) pontos, se a entrega for realizada em desacordo com a data agendada,
mas ainda conforme prazo previsto na autorização de fornecimento;

c) 22 (vinte e dois) pontos, se a entrega for realizada com atraso de até 15 (quinze) dias,
contados a partir do término do prazo previsto na autorização de fornecimento;

d) 10 (dez) pontos, se a entrega for realizada com atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta)
dias, contados a partir do término do prazo previsto na autorização de fornecimento; ou

e) 0 (zero) ponto, se a entrega for realizada com atraso superior a 30 (trinta) dias, contados
a partir do término do prazo previsto na autorização de fornecimento.

I- Na hipótese de reagendamento da data da entrega por solicitação da CONTRATADA, esta
será pontuada com a totalidade dos pontos, caso o reagendamento ocorra antes da data
anteriormente agendada e a entrega seja realizada:

a) conforme nova data agendada; e

b) dentro do prazo limite previsto na autorização de fornecimento.

II - Na hipótese do não cumprimento da data agendada e/ou o prazo limite previsto na
autorização de fornecimento, por caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá
apresentar justificativa para o atraso na entrega, que será analisada pelo responsável pelo
recebimento, podendo ser aceita ou não.

III - Na hipótese de a justificativa mencionada no inciso anterior ser aceita pelo responsável pelo
recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos pontos.

IV – O reagendamento da entrega após o prazo máximo de entrega definido na autorização de
fornecimento não afasta a sujeição da CONTRATADA à aplicação de multa sobre o valor
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.
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V – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE reduzirá a
termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções.

1.2. Critério Quantidade
O critério Quantidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente à
quantidade definida na autorização de fornecimento e possui a pontuação assim distribuída de
acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 30 (trinta) pontos, se a quantidade recebida for igual à quantidade solicitada;

b) 28 (vinte e oito) pontos, se a quantidade recebida for maior que a quantidade solicitada;

c) 22 (vinte e dois) pontos, se a quantidade recebida for maior ou igual a 75% (setenta e
cinco por cento) e menor que 100% (cem por cento) da quantidade solicitada;

d) 10 (dez) pontos, se a quantidade recebida for maior ou igual a 50% (cinquenta por cento)
e menor que 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade solicitada; ou

e) 0 (zero) ponto, se a quantidade recebida for inferior a 50% (cinquenta por cento) da
quantidade solicitada.

I – A CONTRATADA é obrigada a entregar o quantitativo total solicitado, devendo ser aceito
quantitativo menor apenas em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas e em função do
atendimento ao interesse público.

II – A aceitação de quantitativo menor que o estabelecido em autorização de fornecimento não
afasta a sujeição da CONTRATADA à aplicação de sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.

III – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre o quantitativo de
materiais entregues e a quantidade estabelecida na Autorização de Fornecimento (AF), essa
será registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento,
na qual o fornecedor terá prejuízo em sua nota.

IV - Na hipótese do não cumprimento do quantitativo previsto na autorização de fornecimento,
por caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá apresentar justificativa para o atraso
na entrega, que será analisada pelo responsável pelo recebimento, podendo ser aceita ou não.

V - Na hipótese de a justificativa mencionada no inciso anterior ser aceita pelo responsável pelo
recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos pontos.

1.3. Critério Qualidade
O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente às
exigências de especificação técnica, e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o
desempenho da CONTRATADA:

a) 30 (trinta) pontos, se a qualidade for aprovada;

b) 22,5 (vinte e dois vírgula cinco) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de
baixa criticidade; ou

c) 10 (dez) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta criticidade.

d) 0 (zero) pontos, se houver desconformidade total entre os materiais recebidos e a
especificação técnica exigida.

I - As ressalvas referidas nas alíneas “b” e “c” deste subitem 1.3 não deverão comprometer a
qualidade exigida nem a utilidade do material.

II – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os materiais
recebidos e a especificação técnica exigida, esta será registrada em eventual entrega
posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.

III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) nesse
critério.

O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente às
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exigências de especificação técnica e embalagem de material, aos quais serão atribuídas
pontos de acordo com o desempenho da CONTRATADA.

I – O subcritério “Embalagem” avalia as condições da embalagem do material e possui a
pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 10 (dez) pontos, se a embalagem for aprovada; ou

b) 5 (cinco) pontos, se a embalagem for aprovada com ressalva.

II – Se houver recusa do recebimento em virtude de embalagem inadequada do material, esta
será registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.

III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no
subcritério “Embalagem”.

IV - O subcritério “Especificação técnica” avalia a conformidade entre os materiais recebidos e
a especificação técnica exigida, possui a pontuação assim distribuída de acordo com o
desempenho da CONTRATADA:

a) 20 (vinte) pontos, se a qualidade for aprovada;

b) 15 (quinze) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de baixa criticidade; ou

c) 6,6 (seis vírgula seis) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta
criticidade.

V – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os materiais
recebidos e a especificação técnica exigida, esta será registrada em eventual entrega
posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.

VI – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no
subcritério “Especificação técnica”.

VII – A ressalva referida na alínea “b” do inciso I e nas alíneas “b” e “c” do inciso IV deste subitem
1.3 não deverão comprometer a qualidade exigida nem a utilidade do material.

1.4. Critério Documentação
O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente à
regularidade da Nota Fiscal, e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o
desempenho da CONTRATADA:

a) 10 (dez) pontos, se a Nota Fiscal tiver a sua validade atestada;

b) 0 (zero) ponto, se a Nota Fiscal apresentar irregularidade(s) que impeçam o ateste de
sua validade.

I - Para atestar a validade da Nota Fiscal, deverá ser verificada a conformidade dos seguintes
itens:

a) Dados do órgão/entidade que realizou a compra;

b) Valores unitários e totais;

c) Descrição do produto em conformidade com o item de material solicitado e com o
material entregue;

d) Quantidade constante na nota em conformidade com a quantidade solicitada;

e) Inexistência de rasuras; e

f) Outros elementos solicitados pelo órgão ou entidade no instrumento convocatório.

O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente à
regularidade da Nota Fiscal e dos documentos adicionais apresentados, aos quais serão
atribuídas pontos de acordo com o desempenho da CONTRATADA.

I - O subcritério “Nota Fiscal” avalia a regularidade da Nota Fiscal e possui a pontuação assim
distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:
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a) 5 (cinco) pontos, se a Nota Fiscal tiver a sua validade atestada;

b) 0 (zero) ponto, se a Nota Fiscal apresentar irregularidade(s) que impeça(m) o ateste de
sua validade.

II - Para atestar a validade da Nota Fiscal, deverá ser verificada a conformidade dos seguintes
itens:

a) Dados do órgão/entidade que realizou a compra;

b) Valores unitários e totais;

c) Descrição do produto em conformidade com o item de material solicitado e com o
material entregue;

d) Quantidade constante na nota em conformidade com a quantidade solicitada;

e) Inexistência de rasuras; e

f) Outros elementos solicitados pelo órgão ou entidade no instrumento convocatório.

III - O subcritério “Documentos Adicionais” avalia a regularidade e conformidade dos
documentos específicos relativos ao material(is) entregue(s) com a legislação aplicável e possui
a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 5 (cinco) pontos, se a documentação adicional estiver em conformidade com a
legislação aplicável ao objeto; ou

b) 0 (zero) ponto, se a documentação adicional apresentar inconformidades.

2. DO INDICADOR DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
Os registros de desempenho da CONTRATADA conforme os critérios do item 1 deste Anexo,
serão a base para o cálculo do seu respectivo indicador de desempenho.

I - O indicador de desempenho da CONTRATADA poderá ser apresentado nas seguintes
formas:

a) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Entrega (IDF-E): será calculado para um
determinado item da autorização de fornecimento, a partir da soma das pontuações
atribuídas em cada critério de avaliação;

b) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Autorização de Fornecimento (IDF-AF):
será calculado a partir da média aritmética simples dos IDF-E, no âmbito de uma mesma
autorização de fornecimento;

c) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C): será calculado a
partir da média aritmética simples dos IDF-AF, no âmbito desta contratação.

3. DAS AÇÕES QUE PODERÃO SER TOMADAS EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DA
CONTRATADA
     I - Conforme resultado obtido no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação
(IDF-C), a CONTRATADA obterá os seguintes conceitos:

a) “A”, se o seu aproveitamento for maior que 90% (noventa por cento);

b) “B”, se o seu aproveitamento for maior que 70% (setenta por cento) e menor ou igual a
90% (noventa por cento); ou

c) “C”, se o seu aproveitamento for menor ou igual a 70% (setenta por cento).

II - A CONTRATANTE poderá adotar as seguintes ações, conforme o conceito obtido pela
CONTRATADA no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C), nos
termos do inciso anterior:

a) Conceito “A”: avaliar a possibilidade de gerar atestado de capacidade técnica;

b) Conceito “B”: notificar a CONTRATADA para correção da(s) falta(s) e/ou realizar
reuniões com a CONTRATADA para analisar as causas do baixo desempenho, bem como
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solicitar que a CONTRATADA elabore proposta de plano de ação corretivo para validação
da CONTRATANTE; e

c) Conceito “C”: além das medidas previstas no conceito “B”, avaliar a possibilidade de
abertura de processo administrativo punitivo para aplicação das sanções dispostas nos
anexos do Edital.

III - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “b” do inciso anterior caso a
CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa por cento) em 1 (uma)
avaliação referente ao índice de desempenho do fornecedor por entrega (IDF-E).

IV - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “c” do inciso II deste item 3
caso a CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa por cento) em 2
(duas) avaliações, consecutivas ou não, referentes ao índice de desempenho do fornecedor por
entrega (IDF-E).

V - O disposto neste Anexo não exclui a notificação ou a aplicação de sanções administrativas
à CONTRATADA nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº
10.520/2002, Lei Estadual nº 13.994/2001, Lei Estadual n° 14.167/2002 e Decreto Estadual nº
45.902/2012, bem como as dispostas nos anexos do Edital.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 21/08/2019, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6937431 e o código CRC 200EF7CB.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6937431

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901�
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

PARA REGISTRO DE PREÇO

ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO
PARTICIPANTES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - PLANEJAMENTO N.º 238/2019

 

TERMO DE ADESÃO

Termo de Adesão que entre si celebram a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, POR INTERMÉDIO do
Centro de Serviços Compartilhados, na qualidade de Órgão
Gerenciador e o(a) _________________________________,
como Órgão Não-Participante, para fins de participação no
Registro de preços Nº XXX/XXXX para aquisição de veículos
de serviços, zero quilômetro e aquisição de placas de
identificação veicular, estampadas, mediante contrato, para
Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de
Minas Gerais, conforme especificações e condições previstas
neste edital e seus anexos.

Por este termo de Adesão, o(a)
___________________________, inscrito(a) no CNPJ sob o
n.° ________________, com sede na
________________________, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(a) ______________________________ concorda
com os termos do Registro de Preços n° XX/20XX promovido
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, POR
INTERMÉDIO do Centro de Serviços Compartilhados, inscrita
no CNPJ sob o n° 05.461.142.0001-70 neste ato representada
pela Sr Rodrigo Ferreira Matias, conforme previsto no Decreto
Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013, cuja
descrição encontra-se na planilha a seguir.

 

ITENS ADERIDOS

Código Unidade
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Sequência
Código

Item
Material

Descrição
do Item

Unidade
de

Aquisição
LocalPeriodicidadeQuantidade Solicitada

1       

 

Belo Horizonte,             de                               de       

 

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 21/08/2019, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6940017 e o código CRC 4FA3F15C.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6940017
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901�

Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CADASTRO RESERVA
ANEXO IX - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____ - CADASTRO RESERVA

 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/XXXX

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do Centro de Serviços Compartilhados da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, nº
4001, Cidade Administrativa  Presidente Tancredo Neves, Edifício Gerais, 2º, andar- Bairro
Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ sob o nº 05.461.142.0001-
70, neste ato representado por Rodrigo Ferreira Matias, portador do CPF 927.943.356-34,
Subsecretário, designada por Ato do Governador, datado de [inserir data], para responder pelo
Centro de Serviços Compartilhados, conforme Resoluções de Competências RESOLUÇÃO
SEPLAG Nº 56, DE 01/08/2019.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta Ata o CADASTRO RESERVA PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA aquisição de veículos de serviços, zero quilômetro e aquisição de
placas de identificação veicular, estampadas, mediante contrato, descritos e
especificados no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão nº 238/2019, cujos
termos são parte integrante deste instrumento.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO CADASTRO RESERVA
2º Lugar

 

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):
CPF/MF:
 

LOTE CÓDIGO
CATMAS

DESCRIÇÃO
RESUMIDA UNIDADE MARCA/MODELO QTDE.

PREÇO -
RESOL.
CONJ.
SEPLAG
3.458/2003

PREÇO
HOMOLOGADO

VALOR
TOTAL

         

         

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA
ASSINATURA DO CADASTRO RESERVA

3.1. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no
Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços também deverão ser observados pelos
fornecedores registrados no Cadastro Reserva.
 

4.  CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
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4.1. A Ata de Cadastro Reserva terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.

4.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Cabe ao Centro de Serviços Compartilhados gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.337,
de 12 de janeiro de 2018.

5.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

 

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi pela [inserir órgão] de Minas Gerais
lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, assinado digitalmente.

 

Representante do Órgão/Entidade

 

Representante da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 21/08/2019, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6938902 e o código CRC 1E463A77.

Referência: Processo nº 1500.01.0027966/2019-18 SEI nº 6938902
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