
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PMMG POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Comando de Policiamento Especializado/PMMG
Processo SEI nº 1250.01.0002912/2020-90

 
EDITAL DE DOAÇÃO

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE INTERESSADOS EM
RECEBER DOAÇÃO DE HÚMUS PROVENINTES DOS SEMOVENTES DO RCAT

 

1. Preâmbulo

 

O Comando de Policiamento Especializado – CPE, torna público que estará fazendo cadastro
de interessados em receber doação de húmus recolhido de estábulos dos semoventes do
Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - RCAT, de acordo com os dispositivos legais da Lei
nº 8.666, de 21/06/93, Decreto nº 45.242 de 11/12/2009, Decreto nº 47.622 de 15/03/2019 e
Instrução 63/2010-DAL, de 05 de outubro de 2010.

 

Data de recebimento dos interessados: 28/05/2020.

Horário: 09 horas.

Local: Auditório do RCAT, situado à Rua Platina, nº 580, Prado, Belo Horizonte/MG.

Equipe de Licitação: 1º Ten PM Carlos Alberto de Abreu Ferreira

                                  2º Ten Leonardo Bruno Marçal Neves

 

2. Do Objeto

2.1 O objeto consiste na doação de lote único classificado como subprodutos de material de
consumo inservíveis (húmus), oriundo dos animais estabulados no Regimento de Cavalaria
Alferes Tiradentes - RCAT. A empresa habilitada para receber a doação, deverá fornecer 
caçambas para acondicionamento do húmus na esterqueira, sendo a frequência de retirada em
dias alternados. Em caso de optar pela retirada sem caçamba, pode ser feita por caminhões
basculante, mantendo a frequência mínima de retirada conforme subitem 2.2.

2.2 O quantitativo médio aproximado para retirada semanal é de 40 (quarenta metros) cúbicos. A
frequência ideal de retirada é em dias alternados ou pelo menos 3 vezes por semana para não
haver acúmulo de material fora da esterqueira.

2.3 O material será recolhido no local e no estado em que se encontram.

2.4 Todas as taxas de transporte e encargos trabalhistas ficará a cargo da empresa habilitada.

 

3. Da Vigência

3.1 O termo de doação terá vigência pelo período de 12 meses.

3.2 O presente termo de doação poderá ser prorrogado conforme dispõe a Lei 8.666/93.

 

4. Da Visitação

4.1 O lote estará disponível para visitação entre os dias 18/05/2020 a 27/05/2020, das 09 às 16
horas, com exceção de quarta-feira que será de 09 às 12 horas.

 

4. Das Condições de Participação

4.1 A participação será exclusivamente para fins e uso de interesse social, quando feita a favor
dos seguintes entes, órgãos ou entidades:

4.1.1 dos órgãos da Administração Pública direta e das entidades autárquicas e fundacionais do
Poder Executivo;

4.1.2 da Bolsa de Materiais;

4.1.3 do Serviço Social Autônomo Servas – SSA-Servas;

4.1.4 dos Poderes Legislativo e Judiciário;

4.1.5 dos órgãos e das entidades de outros entes da Federação;

4.1.6 dos consórcios públicos;

4.1.7 da organização da sociedade civil classificada como entidade privada sem fins lucrativos,
incluindo as entidades filantrópicas.
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4.2 As entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo deverão consultar a Bolsa de
Materiais sobre seu interesse pelo material ocioso ou recuperável que não tiver destino definido.

4.3 Para receber materiais por doação, a organização da sociedade civil deverá:

4.3.1 estar regularmente constituída ou, se estrangeira, estar autorizada a funcionar no território
nacional;

4.3.2 ter objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social;

4.3.3 estar em funcionamento há mais de um ano.

4.4 Ficarão impedidas de participar e receber materiais por doação as organizações da
sociedade civil que:

4.4.1 tenham como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão
ou entidade da Administração Pública estadual, estendendo-se a vedação aos respectivos
cônjuges ou companheiros, bem como a parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau;

4.4.2 tenham entre seus dirigentes pessoa:

4.4.2.1 julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

4.4.2.2 considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem as penas
estabelecidas nos incisos I a IV do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

4.4.2.3 tenham sido punidas com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a
penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4.5 A pessoa física ou jurídica privada somente receberá o material, objeto da doação, se não
houver interesse de entes, órgãos ou entidades relacionadas no artigo 11 do Decreto
47.622/2019.

 

5. Do Credenciamento

5.1 Poderá haver o credenciamento de mais de um destinatário habilitado a receber o húmus,
por meio de doação, desde que seja definida a forma, a frequência e a ordem de coleta entre os
credenciados.

5.2 Na sessão, os interessados serão cadastrados por ordem de chegada.

 

6. Da Habilitação

6.1 A habilitação no processo de doação será instruída com:

a) termo de doação;

b) documentos de habilitação jurídica do donatário, nos termos do art. 28 da Lei Federal nº
8.666, de 1993;

c) documentos de regularidade fiscal e trabalhista do donatário, nos termos do art. 29 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993;

d) especificação, classificação e avaliação prévia;

e) justificativa da finalidade e do motivo da doação.

6.2 Deverão compor o processo os documentos relativos à identificação do donatário:

6.2.1 Documentos de identificação:

a) Cópia da carteira de identidade e CPF do representante legal;
b) Estatuto ou contrato social da entidade e alterações atuais, bem como a lei atualizada que a
constituiu, conforme o caso;
c) Ata da posse da atual diretoria;
d) Documento que comprove a investidura do representante no cargo pelo qual responde.
6.2.2 Documentos de regularidade fiscal:
a) Certidão de regularidade fiscal com FGTS e Certidão negativa de débitos com o INSS;
b) Certidão negativa de débitos estadual, federal e municipal, se entidade privada;
c) Cartão de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
6.2.3 Declaração de utilidade pública, se entidade privada;
6.2.4 Certidão de funcionamento expedida pelo Ministério Público, se fundação.

6.3 Após assinatura do Termo de Doação e/ou documento equivalente, o interessado estará
apto a executar o objeto, que terá validade de 12 (doze) meses, o qual será assinado pelo
interessado e a Administração.

 

7. Do Julgamento

7.1 O critério de julgamento será de acordo com a Lei 8.666/1993, Decreto 45.242 de
11/12/2009, Decreto 47.295 de 27/11/2017, Decreto nº 47.622 de 15/03/2019 e demais
legislações pertinentes.

7.2 Será cadastrada a Empresa que, atendidas todas as condições exigidas nesse instrumento,
assumir o compromisso em cumprir integralmente o objeto.

7.3 Esgotados os critérios citados no item 7.1, não havendo sido constatado nenhum
interessado, o certame será considerado deserto ou fracassado.

7.4 Serão habilitados os interessados que atenderem a todas as condições de participação
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exigidas nesse instrumento, registrando o procedimento e o resultado em ata.

 

8. Das disposições gerais.

8.1 A Administração não se responsabiliza por nenhum ônus referente a retirada do material e
faz a doação na forma em que se encontram, sendo de inteira responsabilidade da Empresa
cadastrada suportar todo e qualquer encargo e custos de sua retirada até sua destinação final.

8.2 A participação dos proponentes interessados neste implica no conhecimento e na plena e
irretratável aceitação de todas as exigências contidas neste instrumento.

 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2020.

 

 

Othon Flávio de Souza Jacome, Tencel PM
Ordenador de Despesas

 
 

Ana Carolina Medeiros Abissulo
Assessora Jurídica – OAB/MG 194.255

 

 

ANEXO “A”
ATA DE JULGAMENTO

 

Aos    ____dias      do    mês___________        do    ano     de    dois    mil    e    ____,
na(o) ______________, situada na ____________________, reuniram-se a partir das____
horas, em sessão pública, os membros da Comissão de Licitação, publicada no BI
nº 04-CPE, de 27/01/2020, Nº 127.135-2, 1º Ten PM Carlos Alberto de Abreu
Ferreira, Nº 131.124-0, 2º Ten Leonardo Bruno Marçal Neves, abaixo(s) assinado(s)
responsáveis pelo Procedimento Licitatório nº 01/2020 na modalidade Licitação
Alienação por Doação, com a finalidade de analisar e cadastrar os interessados
em receber doação de lote único classificado como subprodutos de material de
consumo inservíveis (húmus), oriundo dos animais estabulados no Regimento de
Cavalaria Alferes Tiradentes-RCAT. Participaram do presente certame os seguintes
proponentes:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Após     a     análise, a    Comissão cadastrou os seguintes interessados:
_____________ ________________________________________que manifestarem interesse
em firmar compromisso com Administração para retirada do objeto, após
atenderem todas as exigências previstas no Edital do certame.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que vai assinada por todos
os presentes abaixo.

_____________________________________________________
DONATÁRIO

(CPF ou CNPJ)
 

________________________________________________________
DONATÁRIO

(CPF ou CNPJ)
 

_________________________________________________________
Comissão Licitação

 
____________________________________________________________

Comissão Licitação

 

 

 

ANEXO “B”
MINUTA DO TERMO DE DOAÇÃO

 
TERMO DE DOAÇÃO N.º _______/2020

 

 

TERMO DE DOAÇÃO DE SUBPRODUTOS DE MATERIAL DE CONSUMO (HÚMUS)
ORIUNDOS DOS SEMOVENTES ESTABULADOS NO RCAT, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
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GERAIS - COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/CPE E __________.

 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS , através da Polícia Militar de Minas Gerais –
Comando de Policiamento Especializado (CPE), inscrito no CNPJ/MF sob o nº
16.695.025/0001-97, com sede na Av. do Contorno 777, Bairro Centro, nesta
Capital, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, TenCel Othon
Flávio de Souza Jacome, CI nº 6.315.561, CPF nº. 879.551.306-00, doravante
denominada DOADOR e o --------------------, possuidor da CI nº ------------ e inscrito
no CPF sob nº ------------, estado civil, profissão - doravante denominada
DONATÁRIA, têm entre si ajustado o presente Termo de Doação, conforme
processo nº___/2020 e dispositivos legais da Lei nº 8.666, de 21/06/93, em seu
artigo 17, Decreto nº 45.242, Decreto nº 47.622 de 15/03/2019, e Instrução
63/2010-DAL, de 05 de outubro de 2010 mediante as cláusulas e condições
seguintes:
 
Cláusula Primeira - DO OBJETO
Este termo tem por objeto a Doação de lote único classificado como subprodutos
de material de consumo inservíveis (húmus), oriundo dos animais estabulados no
Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes-RCAT. A DONATÁRIA para receber a
doação, deverá fornecer caçambas para acondicionamento dos húmus na
esterqueira, sendo a frequência de retirada em dias alternados. O quantitativo
médio aproximado para retirada semanal é de 40 (quarenta metros) cúbicos. A
frequência ideal de retirada é em dias alternados ou pelo menos 3 vezes por
semana para não haver acúmulo de material fora da esterqueira. Em caso de
optar pela retirada sem caçamba, pode ser feita por caminhões basculante,
mantendo a mesma frequência mínima de retirada. O material será recolhido no
local e no estado em que se encontram. Todas as taxas de transporte e encargos
trabalhistas ficará a cargo da DONATÁRIA. O serviço de retirada do material será
válido pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado.
 
Cláusula Segunda– DOS CUSTOS
Todas despesas decorrentes da retirada do material, como transporte, pagamento
de funcionários e demais encargos e/ou impostos para destinação final, são de
responsabilidade da DONATÁRIA, devendo executar as retiradas na forma
estabelecida no objeto desse termo.
 
Cláusula Terceira- DO LOCAL e DA FREQUÊNCIA DE RETIRADA
A DONATÁRIA obriga-se a retirar o material doado na Sede do Regimento de
Cavalaria Alferes Tiradentes, situado à rua Platina, 580, bairro Prado, conforme
programação.
I – A retirada do material será em dias alternados (dia sim/dia não) de acordo com
o acúmulo na esterqueira do RCAT, ou no mínimo em 3 (três) vezes por semana.
 
Cláusula Quarta- DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações das partes:
I - Da DONATÁRIA
a) retirar os materiais do instrumento convocatório, conforme cláusula terceira,
para não haver acúmulo fora da esterqueira do RCAT;
b ) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao frete, encargos e seguros
desde a origem até a entrega no local de destino;
c ) arcar com eventuais prejuízos causados à DOADORA e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
convenentes ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;
d) assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente
de trabalho, ainda que verificados nas dependências da DOADORA, os quais com
esta não terão qualquer vínculo empregatício;
 
II - Do DOADOR
a) fiscalizar a execução do termo, informando à DONATÁRIA quaisquer
irregularidades para fins de correção;
b) promover a entrega nos prazos fixados;
c) assegurar ao pessoal da DONATÁRIA o livre acesso às instalações para a plena
execução do contrato.
 
Cláusula Quinta- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Constadato o não cumprimento de cláusulas do presente termo, o DOADOR notificará o
DONATÁRIO a corrigir as falhas, concedendo prazo máximo de 30 (trinta) dias para correções.
A não correção das falhas no prazo consignado, caracterizará inexecução total ou parcial do
presente termo. Pela inexecução total ou parcial do termo de doação, com encargos a
Administração poderá, garantida a prévia defesa aplicar ao DONATÁRIO as seguintes sanções:

a) Advertência;

b Multa;

b.1) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
de 1 (um) salário mínimo vigente, até o limite de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente.

b.2) Multa compensatória de 1 (um) salário mínimo vigente, no caso de inexecução total do
objeto;
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b.3) Nos dois casos anteriores, a multa será paga pelo Documento de Arrecadação Estadual -
DAE, emitido pelo DOADOR ao DONATÁRIO.

 

Cláusula Sexta - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do termo será exercida pelo Almoxarife do RCAT, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do cumprimento do
termo e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei
Federal nº 8.666/93. A DOADORA deverá ser informada de quaisquer
irregularidades porventura levantadas pelo seu representante na execução do
termo sendo a DONATÁRIA responsável por quaisquer danos que possam advir da
inexecução ou má execução, total ou parcial, que não tenham sido informados
pela Doadora.
I - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a
responsabilidade da DONATÁRIA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante
de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência desse, não implica em
corresponsabilidade da DOADORA ou de seus agentes e prepostos.
 
Cláusula Sétima– DA VIGÊNCIA
O presente termo terá vigência por 12 meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado ou alterado mediante termo aditivo, nos termos do Art.
57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
 
Cláusula Oitava- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação
das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do termo.
 
I - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou
o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias
úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade
competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.
 
Cláusula Nona - DAS ALTERAÇÕES
O presente termo poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei nº
8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente, com a devida ciência à DONATÁRIA.
 
Cláusula Décima - DA RESCISÃO
De acordo com o art. 79 da Lei nº 8.666/93, a rescisão do Termo poderá ser:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo,
desde que haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
 
Cláusula Décima Primeira - DA PUBLICAÇÃO
A DOADORA providenciará a publicação do extrato do contrato na Imprensa Oficial
de Minas Gerais, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei
Federal nº 8.666/93 e enviará uma cópia do contrato ao DONATÁRIO para
observância e fiel cumprimento.
 
Cláusula Décima Segunda- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
A tolerância com qualquer atraso ou descumprimento por parte da DONATÁRIA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
 
Cláusula Décima Terceira - DO FORO
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação
deste termo de doação em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado este termo de doação que, depois de lido e achado de acordo, será
assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias
cópias que terão o mesmo valor original.
 
Belo Horizonte, ____ de __________ de 2020.

 

 

Othon Flávio de Souza Jacome
Ten Cel PM, Nº PM: 110.321-7

Ordenador de Despesas
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Ana Carolina Medeiros Abissulo
Assessora Jurídica - OAB/MG 149.255

 
 
 

___________________________
DONATÁRIA

 
 

TESTEMUNHAS:

1-
Ass:_________________________________

Nome:
__________________________________

Identidade ou CPF:
_________________________

2 - Ass:
__________________________________

Nome:
__________________________________

Identidade ou CPF:
_________________________

 

 

 

 

 

 

ANEXOS AO EDITAL

[Incluir o texto de cada anexo que precisar constar diretamente no teor do Edital]

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Medeiros
Abissulo, Servidor (a) Público (a), em 12/05/2020, às 10:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Othon Flávio de Souza Jacome,
Tenente Coronel, em 12/05/2020, às 11:45, 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 14223850 e o código CRC 11018158.

Referência: Processo nº 1250.01.0002912/2020-90 SEI nº 14223850
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