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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CBMMG CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Subdiretoria de Apoio Logís�co

Processo SEI nº 1400.01.0068336/2021-49

  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS 01/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRA 
REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
TIPO: MENOR PREÇO 

LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO AMPLA 
PROCESSO DE COMPRA 1401269.000005/2022

 

 OBJETO

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO
TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO: PISTA DE DESCARGA E
DE ABASTECIMENTO EM CONCRETO ARMADO USINADO E BOMBEADO, CANALETAS DE CONTENÇÃO,
CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, E SISTEMA DE ATERRAMENTO E
DRENAGEM, BEM COMO O SERVIÇO DE INERTIZAÇÃO, DESGASEIFICAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSFERÊNCIA
E INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE ABASTECIMENTO AUTOMOTIVO COMPLETO COM CAPACIDADE DE
30.000 LITROS (JÁ EXISTENTE) E O FORNECIMENTO DE 01(UM) MÓDULO DE ABASTECIMENTO
AUTOMOTIVO COMPLETO, PARTICIONADO DIESEL S10/GASOLINA, COM CAPACIDADE DE 15.000
LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E NOS
DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

 

DATA/HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA

11/03/2022 às 09h00min

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIDADE - CPLU 

PRESIDENTE: 2º Ten BM Guilherme Ferraz Lacerda de Melo

1º MEMBRO: 2º Sgt Rafael Dutra Jardim

2º MEMBRO: 3º Sgt BM Rodrigo Henrique Mar�ns de Lima

SECRETÁRIO: 2º Sgt BM Waldisney dos Santos Cachoeira
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EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

1º Ten BM Dênis José de Paiva Ventura

3º Sgt BM Marcelo Augusto Cólen Reis

Cb BM William Ribeiro de Oliveira

 

SUPLENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIDADE  - CPLU 

PRESIDENTE: 1º Ten BM Dênis José de Paiva Ventura

1º Membro: 2º Sgt BM Breno César Campos Caetano

2º Membro: 3º Sgt BM Maria Luciana de Oliveira

Secretário: 3º Sgt BM Victor Augusto Rodrigues Souto
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30. DA SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 
31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

ANEXO I - Projeto Básico (documento 41523290)

ANEXO II - Carta de Credenciamento (documento 39562156)

ANEXO III - Declarações (documento 39562231)

ANEXO IV - Termo de Compromisso do(s) RT(s) para Execução (documento 39562341)

ANEXO V - Planilha de Custos e Formação de Preços - ITEM 01 (documento 41582045);

ANEXO VI - Planilha de Custos e Formação de Preços - ITEM 02 (documento 41582126);

ANEXO VII - Credenciamento para Visita Técnica (documento 39562993);

ANEXO VIII - Modelo de Proposta Comercial (documento 39563201);

ANEXO IX - Minuta de Contrato (documento 41807050);

ANEXO X - Planilha de Quan�ta�vos de Preços - Item 01 (documento 39827944);

ANEXO XI - Planilha de Quan�ta�vos de Preços - Item 02 (documento 39828218);

ANEXO XII - Orientação de Infraestrutura para TCA/SKID (documento 39586171);

ANEXO XIII - Projeto de Referência p/ Estrutura de Automação (documento 39587073);

ANEXO XIV - Projetos de Engenharia (documento 39587453);

ANEXO XV - Modelo de Atestado de Visita Técnica (documento 39587631);

ANEXO XVI - Declaração de Renúncia à Visita Técnica (documento 39587870);

ANEXO XVII - Locais de instalação/contato responsáveis (documento 39588031).

 

Os anexos I ao XVII estão disponíveis no seguinte
link: h�ps://drive.google.com/drive/folders/1LLiHcBSebx_XNuFXgQdmzWUxO3GZqQUu?usp=sharing.

 

 

CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO/CSM 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022 

PROCESSO DE COMPRA Nº 1401269000005/2022

 

PREÂMBULO

O Estado de Minas Gerais por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, neste ato
representado pelo Ordenador de Despesas do Centro de Suprimento e Manutenção - CSM, torna público
que fará realizar por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da Unidade - CPLU (designada no
Bole�m Interno nº 05/2022-Ajudância-Geral), no Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), situado à
Rua Vinte e Seis, nº 12, B. Tropical, Contagem/MG, a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS,
sob o regime de execução INDIRETA (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), sob o regime de EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO, TIPO: MENOR PREÇO, des�nada à Contratação de empresa especializada na
implantação de postos de abastecimento de combus�veis, compreendendo toda infraestrutura
necessária para operacionalização, incluindo: pista de descarga e de abastecimento em concreto armado
usinado e bombeado, canaletas de contenção, caixa separadora de água e óleo, instalação elétrica, e
sistema de aterramento e drenagem, bem como o serviço de iner�zação, desgaseificação, remoção,
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transferência e instalação do módulo de abastecimento automo�vo completo com capacidade de 30.000
litros (já existente) e o fornecimento de 01(um) módulo de abastecimento automo�vo completo,
par�cionado diesel S10/gasolina, com capacidade de 15.000 litros, com o fornecimento de pessoal
técnico qualificado, todos os materiais e equipamentos necessários, bem como os demais recursos
necessários e específicos para a execução dos serviços, conforme especificações e elementos técnicos
constantes no  Projeto Básico e nos demais anexos deste edital.

A licitação será regida nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores; Lei
Complementar Federal nº 123/06; Lei Delegada 165/07; Lei Estadual nº 13.994/01; Lei Estadual
20.826/2013; Decreto Estadual 44.903/08 e suas alterações posteriores; Decreto Estadual n.º 45.902/12;
Decreto Estadual n.º 47.524/18; Decreto Estadual n.º 47.437/18; Resolução SEPLAG n.º 58/07; Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF n.º 8.727/12 e demais legislações per�nentes à matéria; e o presente Edital. 
O edital de licitação, bem como as planilhas encontra-se à disposição dos interessados no site:
www.bombeiros.mg.gov.br, link “Licitações” e no site www.compras.mg.gov.br.

Os envelopes para par�cipação serão apresentados para protocolo na Seção de Licitação do Centro de
Suprimento e Manutenção - CSM, situado na rua Vinte e Seis, nº 12, B. Tropical, Contagem/MG, até o dia
11/03/2022, às 08h50min observados os termos deste Edital.

A Sessão de Abertura dos Envelopes contendo a documentação de habilitação será realizada no dia
11/03/2022, às 09h00min 
Na data marcada para a presente licitação proceder-se-á a abertura do envelope de nº 1, correspondente
à “1ª FASE/HABILITAÇÃO”, sendo que os documentos de qualificação técnica serão analisados na sessão
por militares da equipe de apoio. Demais documentos de habilitação serão analisados na própria sessão
de abertura da Tomada de Preços.

A CPLU divulgará, aos presentes a condição de habilitação dos licitantes desta Tomada de Preços. Não
havendo interposição de recurso, será aberto o envelope de nº 02, correspondente à “2ª
FASE/PROPOSTA”, nos termos deste Edital.

 

1. DO OBJETO

É objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na área de engenharia e
arquitetura para a implantação de postos de abastecimento de combus�veis, compreendendo
toda infraestrutura necessária para operacionalização, incluindo: pista de descarga e de abastecimento
em concreto armado usinado e bombeado, canaletas de contenção, caixa separadora de água e
óleo, instalação elétrica, e sistema de aterramento e drenagem, bem como o serviço de iner�zação,
desgaseificação, remoção, transferência e instalação do módulo de abastecimento automo�vo completo
com capacidade de 30.000 litros (já existente) e o fornecimento de 01(um) módulo de abastecimento
automo�vo completo, par�cionado diesel s10/gasolina, com capacidade de 15.000 litros, conforme
especificações e elementos técnicos constantes no projeto básico e nos demais anexos deste edital, sob o
regime de empreitada por preço unitário.

2. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. A despesa decorrente da execução do objeto, no corrente exercício financeiro e
subsequentes, correrá, conforme dotação orçamentária: 1 1401 06 182 155 4508 0001 4490 51, podendo
ainda ocorrer nas seguintes dotações: 11401 06 182 705 4556 0001 4490 51 e 11401 06 182 155 4479
0001 4490 51, fonte de recurso 95.1.

3. DA PARTICIPAÇÃO

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

3.2. Poderão par�cipar deste certame pessoas jurídicas interessadas cujo ramo de a�vidade
seja legalmente compa�vel com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular nos
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termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de
novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF.

3.2.1. 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:

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

II - agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho
de 2006;

III - produtor rural pessoa �sica, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212, de 24
de julho de 1991;

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

V - sociedade coopera�va, 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.

3.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

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

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

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

IV - Es�verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais,
sancionadas com fundamento no art. 45º do Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro
de 2012;

V - Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar coma 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;

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

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

3.4. Os interessados não cadastrados poderão dirigir-se a SEPLAG, com a documentação
completa para cadastramento, nos termos estabelecidos no Decreto Estadual nº. 47.524/18;

3.5. O protocolo de entrega dos documentos na SEPLAG não poderá ser u�lizado para fins de
habilitação, que somente ocorrerá mediante a apresentação, pelo fornecedor, do cer�ficado de Registro
Cadastral – Cadastramento, e os demais documentos solicitados no edital;

3.6. O fornecedor que não for previamente cadastrado por Unidade Cadastradora, deverá
atender a todas as exigências para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das
Propostas, observada a necessária qualificação, conforme disposto no § 2º do art. 22 da Lei Federal n.º
8.666/93.

3.7. O representante da empresa licitante, para par�cipação nesta licitação, deverá estar
munido de carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu
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representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso, devendo, ainda, iden�ficar-se
exibindo a Cédula de Iden�dade ou outro documento equivalente.

3.7.1. A carta de credenciamento será aceita se assinada pelo representante legal da empresa
licitante, conforme modelo constante no ANEXO III, constante deste Edital;

3.8. A par�cipação na presente licitação será considerada como evidência de que a licitante
examinou completamente este Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve do
CBMMG informações sa�sfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o seu teor lhe
permi�u preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente sa�sfatória.

3.8.1. A par�cipação neste certame implica conhecimento de todas as condições estabelecidas
neste Edital.

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

3.10. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo mo�vo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, conforme disposto no
§ 6º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93.

 

4. DOS ESCLARECIMENTOS

4.1. A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na
interpretação deste Edital, consultar - para fins de esclarecimentos - a Comissão Permanente de Licitação
da Unidade - CPLU do Centro de Suprimento e Manutenção - CSM, situado na rua Vinte e Seis, nº 12, B.
Tropical, Contagem/MG. A consulta poderá ser feita pelo e-mail: csm.licitacao@bombeiros.mg.gov.br

4.1.1. Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas até 3
(três) dias úteis antes da data de entrega da documentação.

4.1.2. Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail a quem solicitou.

 

5. DAS IMPUGNAÇÕES 

5.1. A impugnação junto à Comissão Permanente de Licitação da Unidade - CPLU do Centro de
Suprimento e Manutenção - CSM nos termos do edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades,
poderá ser feita por qualquer cidadão até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

5.1.1. Se feita por licitante, a impugnação ocorrerá na forma do art.41, § 2º da Lei 8.666/93.

5.1.2. Impugnação feita tempes�vamente pelo licitante não o impedirá de par�cipar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela per�nente.

5.2. As impugnações deverão ser formalizadas por escrito, eletrônica ou fisicamente, ao Centro
de Suprimento e Manutenção - CSM, através do Presidente da Comissão de Licitação e protocolizadas na
Seção de Licitação, através do e-mail csm.licitacao@bombeiros.mg.gov.br ou do endereço situado à rua
Vinte e Seis, nº 12, B. Tropical, Contagem/MG.

 

6. DA HABILITAÇÃO

6.1. A proponente deverá, a par�r do dia  11/03/2022, às 09h00min, no Centro de Suprimento
e Manutenção - CSM, situado à rua Vinte e Seis, nº 12, B. Tropical, Contagem/MG, credenciar-se à
licitação, apresentando para protocolo, 02 (dois) envelopes fechados, contendo na parte externa de cada
um a razão social da empresa licitante, referência e o número do Edital de Tomada de Preços n.º
01/2022, sendo o Envelope de n.º 1 (um) com a menção “1ª FASE/HABILITAÇÃO” e o Envelope de n.º 2
(dois) com a menção “2ª FASE/PROPOSTA”, conforme modelos abaixo. Os envelopes fechados serão
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rubricados por cada um dos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação, de forma a
cer�ficar de que os mesmos foram apresentados lacrados;

 
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS
GERAIS

 
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022

 
(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)

 
                CENTRO DE SUPRIMENTOS E

MANUTENÇÃO
 

Rua Vinte e Seis, nº 12, B. Tropical,
Contagem/MGCEP: 32070-360 - Telefone:
(31) 3198-5708 E-mail
csm.licitacao@bombeiros.mg.gov.br

 

  

 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS

GERAIS
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022
 

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)
 

                CENTRO DE SUPRIMENTOS E
MANUTENÇÃO

 
Rua Vinte e Seis, nº 12, B. Tropical,
Contagem/MGCEP: 32070-360 - Telefone:
(31) 3198-5708 E-mail
csm.licitacao@bombeiros.mg.gov.br

6.1.1. Os documentos devem ser apresentados em uma via original, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, ou em cópia auten�cada por tabelião de notas, podendo ainda, em qualquer caso, vir em
cópia para auten�cação por servidor da Comissão Permanente de Licitação do Centro de Suprimento e
Manutenção - CSM, mediante apresentação do original;

6.1.2. Os documentos deverão estar assinados ou rubricados manualmente pelo representante
legal da empresa licitante ou por seu procurador legalmente cons�tuído, em todas as folhas, observadas
as exigências que tratam os anexos, integrantes deste Edital.

6.1.3. A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 6.1 decairá do
direito de par�cipar da licitação;

6.2. O Envelope de n.º 1, correspondente à “1ª FASE/HABILITAÇÃO”, deverá conter os
seguintes documentos:

6.2.1. Regularidade Jurídica
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6.2.1.1. Registro Empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

6.2.1.2. Ato Cons�tu�vo, estatuto ou contrato social e seus adi�vos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas
de documentos de eleição de seus administradores;

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

6.2.1.4. Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

6.2.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a a�vidade assim o exigir.

6.2.1.6. Documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas
comerciais e das declarações apresentadas.

6.2.1.6.1. O representante da empresa licitante, para par�cipação nesta licitação, deverá estar
munido de procuração, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado,
inclusive quanto à desistência de interposição de recurso.

6.2.1.7.  Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante
e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que es�verem vinculados.

6.2.1.8. Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma
licitante.

6.2.2. Regularidade Fiscal

6.2.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

6.2.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, rela�vo
ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto
contratual;

6.2.2.3. Prova de isenção de ICMS, nos casos aplicáveis;

6.2.2.4. Cer�ficado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

6.2.2.5. Cer�dão Nega�va de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garan�a em juízo de valor
suficiente para pagamento do débito, quando em li�gio;

6.2.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante;

6.2.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

6.2.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

6.2.2.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer�dão nega�va, 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;

6.2.2.10. As pequenas empresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a
documentação rela�va à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição;

6.2.2.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de
microempresas e empresas de pequeno porte, assegurar-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais cer�dões nega�vas ou posi�vas com efeito de cer�dão nega�va,
observando o disposto no art. 110 da Lei Federal n.º 8.666/93;
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6.2.2.12. As empresas optantes pelo SIMPLES Nacional poderão apresentar a DEFIS em subs�tuição
ao balanço patrimonial, caso não o possua, conforme previsto no Parágrafo 5º, Art. 31 da Lei 8.666/93.

6.2.2.13. O prazo previsto no item 6.2.2.10, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido
pelo licitante e expressamente autorizado pela Comissão Permanente de Licitação;

6.2.2.14. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do
direito à contratação, bem como na sujeição às sanções administra�vas previstas neste Edital; 

6.2.2.15. Cópia do Cer�ficado de Registro Cadastral - CRC, emi�do pela SEPLAG, com validade na
data da licitação, poderá ser apresentado como subs�tuto dos documentos previstos para a habilitação
no certame, conforme inciso I do ar�go 2º do Decreto Estadual nº 47.524/2018.

6.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

6.2.3.1. Cer�dão Nega�va de Falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório
distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa �sica, a no máximo 90
(noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do ar�go 31 da Lei
8.666/93, c/c os ditames da Lei Federal n.º 11.101/05;

6.2.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses a data de apresentação da proposta;

6.2.3.3.  O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

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

6.2.3.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta ao CRC, no
caso de empresas cadastradas no CAGEF:

LG = Ativo Circulante + Realizável
a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo
Não Circulante  

 

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

 

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante  
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6.2.3.6.  
Nas situações que as empresas licitantes não a�njam, em um dos índices mencionados no item 6.2.3.5,
valor maior ou igual ao valor do índice previsto no edital, poderá comprovar de forma alterna�va, a
existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do valor es�mado da
contratação.

6.2.3.7. Para fins do cumprimento do item 7.3.1.1 o valor es�mado da contratação será
considerado equivalente ao valor total da proposta do fornecedor

6.2.4. Qualificação Técnica

6.2.4.1. Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em
caracterís�cas com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de
desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, esta, de notória
credibilidade, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação,
não se admi�ndo atestado de fiscalização ou supervisão técnica de obras/serviços;

6.2.4.2. Para efeito de avaliação do atestado de desempenho anterior, a CPLU disporá do
assessoramento técnico a ser prestado por militar com formação superior na área de engenharia que
compõe a equipe técnica, juntamente com a equipe de apoio, a fim de verificar se o atestado de
capacidade técnica, apresentado pelas licitantes é compa�vel em caracterís�ca com o objeto desta
licitação, no tocante a parcela de maior relevância e de valor significa�vo da obra, nos termos do § 2º do
art.  30 da Lei Federal n.º 8.666/93.

6.2.4.3. A sessão poderá ser suspensa para avaliação do presente atestado, por cinco dias úteis;

6.2.4.4. Registro ou inscrição da empresa na en�dade profissional competente, acompanhado de
prova de situação regular em relação a essa en�dade;

6.2.4.5. Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na en�dade profissional
competente, acompanhado de prova de situação regular em relação a essa en�dade;

6.2.4.6. Comprovação de que o licitante possua em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior (engenheiro ou arquiteto) devidamente inscrito na
en�dade profissional competente (CREA ou CAU);

6.2.4.7. A comprovação de vínculo do profissional com o licitante deverá ser feita mediante a
apresentação de um dos seguintes documentos:

6.2.4.7.1. Carteira de Trabalho e Previdência Social do profissional, em que conste a empresa
licitante como contratante;

6.2.4.7.2. Contrato social da empresa licitante, em que conste o profissional como sócio;

6.2.4.7.3. Contrato de prestação de serviços;

6.2.4.8. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Cer�dão de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s)
responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que par�ciparão da obra, que demonstre a
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, rela�vo à
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significa�vo da
contratação;

6.2.4.9. O (s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), indicado(s) nos respec�vos ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA anexados pela licitante, deverão par�cipar dos serviços objeto desta licitação;

6.2.4.9.1. O responsável técnico da licitante, que deverá estar devidamente credenciado, conforme
ANEXO “III”, constante deste Edital, e iden�ficado por meio da carteira do CREA ou CAU, realizará a visita
técnica ao local de execução do serviço, acompanhado de representante da Administração, quando será
fornecida a mencionada declaração;

6.2.4.10. Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma
licitante;
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6.2.4.11. A licitante deverá visitar os locais das obras, após exame e estudo de toda a
documentação constante deste Edital, a fim de conhecer o terreno, as caracterís�cas geoclimá�cas
regionais, a infraestrutura rodoviária e urbana (água, luz, esgoto, acessos), as facilidades e os recursos
existentes, especialmente quanto ao fornecimento de materiais e mão-de-obra. A mencionada visita
deverá ser consolidada por meio da Declaração retro citada, asseverando que a licitante visitou e
inspecionou o local das obras e suas redondezas e obteve, por ela mesma e sob sua responsabilidade e
risco, todas as informações julgadas necessárias, com o obje�vo de preparar a proposta para a execução
das obras.

6.2.4.12. A licitante poderá optar por não realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habilitação a declaração formal, assinada pelo Responsável Técnico ou pelo representante
legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e das peculiaridades dos serviços
necessários no objeto do Edital em questão, e que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade, e que não u�lizará
deste para quaisquer ques�onamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras para a
CONTRATANTE, conforme modelo constante no Anexo IB.

6.2.4.13. Todos os gastos relacionados com essa providência correrão por conta da licitante.

6.2.4.14. Declaração, conforme modelo constante no ANEXO III de comprome�mento de aquisição e
emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem na�va ou plantada de procedência legal, de
que trata o Decreto Estadual n.º 44.903, de 24 de setembro de 2008;

6.2.4.15. Juntamente com os documentos referidos neste item 6, deverá ser apresentado, para
fins de habilitação, declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
segundo determina o inc. V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal
n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a par�r de 14 anos, na forma da
Lei. A declaração deverá ser confeccionada conforme constante no Anexo III - MODELO DE
DECLARAÇÕES.

6.2.4.16. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os bene�cios da Lei
Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar a declaração 
constante no ANEXO III deste Edital;

6.2.4.17. Termo de compromisso da empresa acerca do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução
da obra, conforme modelo do ANEXO IV, constante deste Edital;

6.2.4.18. Declaração de Inexistência de fatos impedi�vos, conforme ANEXO III, constante deste
Edital;

6.2.4.19. Comprovação de que a licitante cumpre o disposto no Inciso XXXIII, do art. 7º da
Cons�tuição Federal de 1988;

6.2.4.19.1. A referida comprovação consis�rá de Declaração, que deverá ser de acordo com o modelo
do ANEXO III, que integra este Edital;

6.2.4.20. Após a abertura dos envelopes de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo
mo�vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação da
Unidade - CPLU, conforme disposto no § 6º, art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93.

6.2.4.21. Será procedida, pela CPLU, consulta prévia ao CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS
DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP.

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidência de
que a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que
obteve do CBMMG informações sa�sfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital
desta licitação lhe permi�u preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente sa�sfatória;
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7.2. No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta,
prevalecerá o valor grafado por extenso;

7.3. O envelope de nº 2, correspondente à 2ª FASE/PROPOSTA deverá conter,
obrigatoriamente, os documentos a seguir relacionados:

7.3.1. DOCUMENTO P-1

7.3.1.1. Proposta Comercial, conforme modelo do ANEXO VIII, que integra este Edital, em uma via,
que deverá conter, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os
dados constantes do impresso da empresa, devendo, entretanto, ser complementados os que faltarem:

a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação
prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;

b) Preço unitário proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;

c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias consecu�vos, contados a par�r de data da licitação, sob
pena de desclassificação da licitante;

d) Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso)  que não poderá ser
superior ao previsto no Projeto Básico, contados da data de assinatura pela
CONTRATADA, da ordem de início dos serviços, sob pena de desclassificação da licitante;

e) Nomes dos responsáveis técnicos e do representante legal da empresa licitante.

7.3.2. DOCUMENTO P-2

7.3.2.1. Planilha de Quan�ta�vos e Custos (Valor de Referência), inclusive relação de materiais e
serviços que a acompanha, com preços em real, que poderá ser grafada em computador ou equivalente,
apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível, contendo:

a) Iden�ficação da empresa licitante;

b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa;

c) Mesma ordem, numeração, descrição e quan�ta�vos apresentados na planilha do
CBMMG, com os preços propostos pela licitante, que, mul�plicados pelas quan�dades
correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão o valor final da proposta.

7.3.2.2. A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita cópia
xerográfica da planilha do CBMMG), completa, com todos os serviços necessários à integral execução da
obra, inclusive com a relação de materiais e serviços que a acompanham, sob pena de sua
desclassificação;

7.3.2.3. Os serviços de instalação e/ou mobilização correspondentes ao subitem 7.3.2.1 e
7.3.2.2 da Planilha de Quan�ta�vos e Custos “Serviços Preliminares”, não poderão exceder a 1,00% do
valor final da proposta, sob pena de desclassificação da licitante, conforme disposto o inciso XIII, do
ar�go 40, da Lei Federal nº 8.666/93;

7.3.2.4. Não serão aceitos itens unitários com preços superiores aos preços de referência;

7.3.2.5. Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão de obra,
ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais,
tributos, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta licitação.

7.3.3. DOCUMENTO P-3

7.3.3.1. Cronograma �sico financeiro, conforme modelo previsto através do link disponibilizado
no APÊNDICE I.

 

8. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO”
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8.1. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de
Licitação da Unidade – CPLU procederá à abertura do Envelope de nº 1 contendo a documentação
rela�va à “1ª Fase/Habilitação”, obedecendo ao seguinte roteiro:

a) Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respec�vo envelope, procedendo a sua
análise, bem como a Qualificação Técnica, que será verificada a conformidade pelo
militar engenheiro que compõe a equipe de apoio, nos termos deste Edital e legislação
específica;

b) Além da Comissão Permanente de Licitação, os representantes das empresas
licitantes realizarão a conferência e rubricarão a documentação dos licitantes
concorrentes;

c) Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas neste Edital,
rubricando a documentação juntamente com os representantes credenciados dos
proponentes;

d) Devolução do envelope de nº 2, contendo a documentação rela�va à “2ª
Fase/Proposta”, fechado, mediante recibo, à par�cipante inabilitada, desde que não
haja recurso ou, se interposto, após sua denegação.

 

9. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “2ª FASE / PROPOSTA” E DO CRITÉRIO
DE JULGAMENTO

9.1. A Comissão procederá à abertura do envelope nº 2, rela�va à “2ª Fase/Proposta”, dos
licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, tenha havido renúncia
expressa de recorrer, ou ainda, após o julgamento de recurso interposto, consignando-se esses fatos na
respec�va Ata da Reunião;

9.2. A Comissão, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que:

a) Ultrapasse o valor máximo es�pulado pela CPLU/CSM no item 2.1.1 deste Edital;

b) Tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;

c) Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata
compreensão de seu enunciado;

d) Não atendam às condições es�puladas nos arts. 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93;

e) Tenha os preços considerados inexequíveis de acordo com o art. 48, da Lei Federal nº
8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal nº 9.648/98;

9.3. A classificação será pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, nos termos do inciso I, § 1º, do art. 45,
da Lei Federal nº 8.666/93;

9.3.1. Será classificada em 1º (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o MENOR PREÇO
UNITÁRIO e atender todas as normas deste edital e seus anexos, para a execução dos serviços, objeto
desta licitação;

9.4. Para a correta observância das disposições do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93, a
Comissão, com espeque no § 3º, do art. 43, da mesma Lei, poderá determinar diligência para apuração
(ões) do(s) preço(s) proposto(s) pela(s) licitante(s);

9.5. O CBMMG poderá exigir da licitante vencedora, para apresentação no prazo de 48hs
(quarenta e oito horas), demonstrações dos custos, por meio de composições específicas, que
comprovem estar os insumos coerentes com os preços e compa�veis com a execução do objeto do
contrato, sob pena de desclassificação da licitante;

9.6. Caso não haja possibilidade de proceder ao exame das propostas de preços na sessão
pública, a licitação será suspensa por mais 03 (três) dias úteis, para que a CPLU, equipe de apoio e a
Seção de Engenharia e Arquitetura – SDAL/3 do CBMMG possam avaliar a validade das propostas
conforme normas estabelecidas neste Instrumento Convocatório;
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9.7. O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme
previsto no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93;

9.8. Caso existam propostas com o mesmo preço, o desempate será efetuado pela Comissão
Permanente de Licitação, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados,
com ou sem a presença dos interessados, em data e horário previamente comunicados;

9.9. Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, lhes será assegurada
preferência de contratação, conforme ar�gos 44 e 45 da LC nº 123/06 e art. 6º e 7º do Decreto Estadual
47.437/18, situação denominada de “Empate Ficto”;

9.10. Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte
procedimento:

a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço;

b) Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se
enquadrem na situação de empate, observada a ordem classificatória para o exercício
do direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 9.9, será
realizado sorteio entre elas para que se iden�fique àquela que primeiro poderá
apresentar proposta melhor;

d) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será
convocada pela Comissão para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 2 (dois)
dias úteis, sob pena de preclusão;

e) Na hipótese de não-contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o
objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame;

f) O disposto no subitem 9.10 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial
não �ver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

9.11. A Comissão de Licitação rejeitará todas as propostas apresentadas quando nenhuma delas
sa�sfizer o propósito da licitação ou quando for evidente a inexistência de compe�ção ou existência de
conluio.

 

10. DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL

10.1. Os serviços a serem executados na obra são os descritos nos projetos, especificações,
detalhamentos, planilhas orçamentárias, memorial descri�vo e demais anexos a este Edital;

10.2. Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha orçamentária e toda a
documentação rela�va à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omi�do em outro, será considerado como especificado e válido;

10.3. Para efeito de contratação prevalecerá o "menor preço unitário" e o mesmo corresponderá
ao valor total a ser pago pela execução integral das obras, em conformidade com os Projetos e
especificações fornecidas pelo CBMMG, partes integrantes do Edital.

 

11. DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS

11.1. Não será levada em consideração a proposta que con�ver rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas, que comprometam a sua compreensão. 
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11.2. As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de
Licitação do Centro de Suprimento e Manutenção - CSM, quanto a erros aritmé�cos. Assim, os erros
absolutamente formais, evidentes erros materiais, serão corrigidos pela CPLU, caso necessário, da
seguinte maneira:

a) Se exis�r discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes úl�mos
prevalecerão; 

b) Se exis�r erros de mul�plicação do preço pela quan�dade correspondente: serão
man�dos o preço unitário e a quan�dade, corrigindo-se o produto;

c) Erro de adição: serão man�das as parcelas corretas, corrigindo-se a soma.

11.3. Verificando-se discrepância na mul�plicação dos quan�ta�vos constantes das Planilhas de
Preços Unitários (Quadro de Quan�dades) e os preços unitários propostos, o Secretário da CPLU fará a
correção considerando 2 (duas) casas decimais e desconsiderando as demais. As correções per�nentes
ensejarão alterações nos preços parciais e no preço total proposto.

11.4. O valor total da proposta será ob�do pela Comissão de Licitação, realizados os
procedimentos mencionados para a correção dos erros da proposta, não podendo haver recusa quanto à
aplicação dos critérios estabelecidos no presente edital, ressalvada a hipótese de mo�vo justo,
decorrente de fato superveniente, a ser analisado pela Comissão de Licitação.

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Os recursos administra�vos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do
art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93;

12.2. Das decisões proferidas durante a licitação cabe recurso ao Ordenador do Centro de
Suprimentos e Manutenção - CSM, nos seguintes casos:

a) Habilitação ou inabilitação de licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação;

12.3. O prazo para interposição de recurso, em relação aos atos mencionados no subitem
anterior, é de 5 (cinco) dias úteis contados da in�mação.

12.4. Considera-se como dia ú�l o de normal expediente no Centro de Suprimentos e
Manutenção - CSM.

12.5. A in�mação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado, exceto no caso da
advertência e multa de mora.

12.6. A in�mação, no caso previsto nas alíneas “a” e “b” do subitem 12.2 se presentes os
representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, poderá ser feita por comunicação
direta aos interessados e lavrada em ata.

12.7. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do subitem 12.2 terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, mo�vadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

12.8. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no
prazo de 5 (cinco) dias úteis;

12.9. O recurso será encaminhado à autoridade superior Ordenador de Despesas do Centro de
Suprimentos e Manutenção - CSM por intermédio do órgão ou autoridade que pra�cou o ato recorrido
(presidente da Comissão Permanente de Licitação), que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.
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12.10. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

12.11. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insusce�veis de
aproveitamento.

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora,
consubstanciada na Ata de Julgamento da Proposta;

13.2. Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento,
nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o Ordenador de
Despesas do Centro de Suprimento e Manutenção homologará o resultado da licitação, podendo,
observado o disposto no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-la ou anulá-la;

13.3. A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o respec�vo
contrato, conforme modelo do ANEXO IX, integrante deste Edital, observadas as condições es�puladas no
mesmo;

13.4. A adjudicatária será no�ficada pela Comissão Permanente de Licitação do Centro de
Suprimentos e Manutenção - CSM para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da no�ficação, assinar o contrato, ou instrumento equivalente;

13.5. O prazo citado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra mo�vo jus�ficado
aceito pela Administração;

13.6. O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento
equivalente interrompe a contagem do prazo de validade da proposta.

13.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injus�ficadamente, recusar-se à assinatura, o licitante
vencedor decairá do direito à contratação, sendo facultado ao CBMMG a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, ou ainda revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
neste Edital e demais combinações legais.

 

14. DO CONTRATO

14.1. O contrato obedecerá ao modelo padrão do CBMMG, conforme ANEXO IX, constante deste
Edital;

14.2. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:

a) O Edital de Licitação;

b) A proposta vencedora desta licitação;

c) A Planilha de Quan�ta�vos e Custos Unitários da Adjudicatária;

d) Cronograma Físico financeiro elaborado pelas CONTRATADA e devidamente aprovado
pela CONTRATANTE;

e) Projeto Arquitetônico Básico;

f) Projeto Básico, conforme inciso I, do art. 7°, da Lei Federal n° 8.666/93.

14.3. O CBMMG poderá proceder a alterações contratuais nas condições previstas nos arts. 58 e
65 da Lei Federal nº 8.666/93, com redação dada pelo art. 1º, da Lei Federal nº 9.648/98;

14.4. O prazo de execução a que se refere o item 4.3.1 do Projeto Básico é passível de
prorrogação, caso ocorra algum dos mo�vos do art. 57, §1º, incisos I a IV da Lei 8.666/93;
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14.5. Findos os mo�vos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-
se-á por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de
dias que foram paralisados, observado o disposto no art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93;

14.6. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da contratada;

14.7. Todas as ordens de serviço, no�ficações e entendimentos entre o CBMMG e contratada
serão feitos por escrito e/ou registrados no Diário de Obra, nas ocasiões devidas, não sendo aceitas
quaisquer considerações verbais;

14.8. O regime de execução da obra será o de Empreitada por Preço unitário.

14.9. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da publicação de seu extrato no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

 

15. DA RESCISÃO DO CONTRATO

15.1. Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente
licitação, nos termos dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93;

15.2. Formalizada a rescisão do contrato, que vigorará a par�r da data de sua comunicação à
contratada, esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos
de qualquer natureza;

15.3. Havendo rescisão do contrato, o CBMMG pagará à contratada, os trabalhos efe�vamente
executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor do CBMMG.

 

16. DOS RISCOS DA CONTRATADA

16.1. Toda a responsabilidade de perdas e danos rela�vos a bens materiais, de acidentes
pessoais e/ou morte, inclusive de terceiros que ocorram durante a execução do contrato e em
consequência de tal execução, são de responsabilidade da contratada. Excetua-se as disposições legais
contrárias.

 

17. DO SEGURO

17.1. A contratada deverá apresentar, ao CBMMG, no momento da assinatura da Ordem de
Início do Serviço, Apólice do Seguro de Risco de Engenharia dos Serviços.

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

18.1.1. O adjudicatário prestará garan�a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº
8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato

18.1.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de
prestação de garan�a, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro-
garan�a ou fiança bancária.

18.1.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de
multa de três décimos por cento por dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.

18.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I
e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.1.3. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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18.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;

18.1.3.2.  prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

18.1.3.3. multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada; e

18.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.2. GARANTIA DO SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

18.2.1. A Contratada assegurará a garan�a dos serviços prestados e dos materiais
complementares por ela u�lizados, objeto deste Contrato, pelo período abaixo descrito, após a entrega
defini�va da obra:

18.2.2. Vícios aparentes: 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório;

18.2.3. Vícios redibitórios: 180 (cento e oitenta dias), após a sua constatação;

18.2.4. Vícios e patologias estruturais 5 (cinco) anos, contados a par�r do recebimento
defini�vo, independentemente da vigência do Contrato.

18.2.5. Reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garan�a do serviço, tendo em vista o
direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor).

 

19. NORMAS AMBIENTAIS

19.1. A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-
se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação per�nente, independentemente do
detalhamento e/ou da especificação do projeto;

19.2. A contratada responderá pelos crimes ambientais que pra�car, nos termos da legislação
vigente;

19.3. A contratada deverá observar, sempre que houver, os procedimentos estabelecidos nos
estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM;

19.4. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, devido a danos
decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como os autos de
infração lavrados que gerarem pagamentos de multas;

19.5. As licenças ambientais existentes para a obra não dispensam nem subs�tuem a obtenção,
pela contratada, de cer�dões ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal,
estadual ou municipal no decorrer do contrato.

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. Conforme especificado no item 23.1 do ANEXO I (Projeto Básico) deste Edital. 
  

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

21.1. Conforme especificado no item 23.2 do ANEXO I (Projeto Básico) deste Edital.

 

22. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

22.1. Quando se fizer necessária mão-de-obra especializada na execução dos trabalhos
contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovada pelo CBMMG;
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22.2. As partes se submeterão, ainda, às disposições con�das nos arts. 66 a 72, 75 e 76, da Lei
Federal nº 8.666/93.

22.3. Qualquer alteração no prazo de execução definido no item 4.3.1 do Projeto Básico, deverá
solicitada com, no mínimo, 30(trinta) dias de antecedência do término da execução dos serviços,
devidamente jus�ficado.

 

23. DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS

23.1. O prazo de entrega inicia-se com o recebimento da Nota de Empenho, juntamente com a
Ordem de Início de Serviço, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente pela CONTRATADA;

23.2. O cronograma �sico financeiro deverá ser entregue pela Contratada, em até 10(dez) dias
úteis do ínico dos serviços, à fiscalização do CBMMG. O não cumprimento do referido cronograma pode
ensejar nas sanções previstas no item 25 deste Edital;

23.3. O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO deverá obedecer os prazos con�dos no item 4.3.1,
não poderão ser prorrogados ou suspensos, salvo, por força maior ou caso fortuito, de conformidade com
o Código Civil Brasileiro e com o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente comunicado ao
CBMMG, ou por decisão expressa deste.

 

24. DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS

24.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida recebimento do objeto contratado em
plenas condições de funcionamento, nos termos abaixo.

24.2. No prazo de até 10 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

24.3. O recebimento provisório será realizado pela da Comissão devidamente designada após a
entrega da documentação acima, da seguinte forma:

24.4. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.

24.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise
do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

24.6.  A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir em até 10
(dez) dias úteis, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução dos serviços ou materiais empregados em sua realização, cabendo à
fiscalização não atestar a úl�ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

24.7.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

24.8. No prazo de até 10 (dez) dias úteis a par�r do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

24.9. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em
relação à fiscalização técnica e administra�va e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento defini�vo.
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24.10. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl�mo.

24.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempes�vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

24.12. No prazo de até 90 (novneta) dias corridos a par�r do recebimento provisório dos serviços,
o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento defini�vo, ato que concre�za o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

24.13. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais per�nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec�vas correções;

24.14. Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini�vo dos serviços prestados,
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, com base nos relatórios e documentações
apresentadas; e

24.15. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou
instrumento subs�tuto.

24.16. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das
garan�as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
em vigor.

24.17. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a
Administração Pública Estadual serão aplicadas as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº
8.666/93, com observância do devido processo administra�vo, respeitando-se o contraditório e a ampla
defesa, observado o disposto no Decreto Estadual n° 45.902/12, assim prescrito:

25.1.1. Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das
necessárias medidas de correção;

25.1.2. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos:

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

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garan�a;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada
ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que
é des�nado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

25.1.3. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Estadual, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

25.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
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contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada;

25.2. Em caso de atraso injus�ficado na execução do objeto, poderá a Administração Pública
Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de até
vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou serviço não
realizado, ou sobre a etapa do cronograma �sico de obras não cumprida, conforme previsão constante do
art. 86, da Lei Federal nº 8.666/93;

25.3. As sanções previstas nos subitens 25.1.1, 25.1.3 e 25.1.4, poderão ser aplicadas
cumula�vamente com a prevista no subitem 25.1.2, multa, assegurado o direito de defesa prévia do
interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de in�mação do ato, com exceção da
penalidade de declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, a
ser aplicada na forma estabelecida no art. 87, § 3º da Lei federal nº 8.666/93.

25.4. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento
administra�vo, de o�cio ou por provocação do servidor responsável pela fiscalização, pelo Ordenador de
Despesas do Centro de Suprimento e Manutenção - CSM;

25.5. O valor da multa aplicada nos termos do subitem 25.1.2, será descontado do valor da
garan�a prestada, GLOSA, prevista no § 1º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93, re�do dos pagamentos
devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente;

25.6. No impedimento de recolhimento das multas aplicadas através do con�do no item 25.5,
este poderá ser feito através de DAE - Documento de Arrecadação Estadual, conforme Instrução Técnica
nº 14/12 do CBMMG, observando os códigos das receitas previstas no anexo “A”, da mesma instrução;

25.7. A sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Ministro de Estado,
do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respec�vo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação;

25.8. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por mo�vo de
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados;

25.9. Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária / contratada a ampla defesa.

 

26. DAS MEDIÇÕES

26.1. Mensalmente, até o úl�mo dia do mês, a Comissão Permanente de Avaliação e
Recebimento de Materiais (CPARM) designada para este contrato, juntamente com a SDAL/3, efetuará a
medição dos serviços realizados naquele período, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e
as modificações expressas e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE e de acordo com o cronograma
�sico financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE;

26.2. Todo e qualquer serviço a ser medido deverá constar, obrigatoriamente, nas planilhas de
quan�ta�vos e custos integrantes no Contrato dos Serviços ou proveniente de Termo Adi�vo, e cobrirão
todos os custos previstos na composição de preços e todas as despesas diretas e indiretas;

26.3. As medições serão mensais e consecu�vas, cujo período corresponderá ao mês cheio, à
exceção da primeira e úl�ma medição, que poderão ter períodos proporcionais às datas de início e
término da obra, ou aquelas processadas antes e após o período de suspensão temporária dos serviços,
caso ocorra;

26.4. A medição dos serviços e obras deve ser baseada em relatórios periódicos elaborados pela
CONTRATADA, onde serão registrados os levantamentos, memória de cálculo e gráficos necessários à
discriminação e determinação das quan�dades dos serviços efe�vamente executados no mês e o
acumulado desde o início da obra, bem como a indicação dos setores e áreas do empreendimento em
que o serviço está sendo aferido.
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27. DO PAGAMENTO

27.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário
em um dos bancos que a CONTRATADA indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após o
recebimento do objeto contratado em plenas condições de funcionamento;

27.2. Em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços executados, ou
da madeira adquirida, a contratada deverá apresentar as notas fiscais de aquisição dos produtos e
subprodutos de madeira  acompanhadas dos documentos constantes no art. 5º do Decreto 44.903 de 24
de setembro de 2008, sob pena de aplicação do art. 46, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998;

27.3. No ato do recebimento correspondente à medição efetuada, a contratada deverá
apresentar os comprovantes dos pagamentos dos salários e de todas as obrigações sociais dos
trabalhadores na obra.

27.4. Conforme previsto na Resolução 948/2020 – CBMMG no Apêndice "T" - Os Processos de
despesa eletrônicos com execução de serviços de obras, reformas e serviços de engenharia e/ou
arquitetura deverão ser encaminhados pela empresa ao fiscal do contrato a relação mínima dos seguintes
documentos para que seja executado os devidos pagamentos:

Planilhas de medição dos serviços;

Termo assinado por dois (dois) militares atestando a medição dos serviços;

Documentos comprobatórios dos funcionários:

a) folha de frequência;

b) recibo de vale-transporte;

c) recibo de alimentação;

d) holerite;

e) relatório GFIP por funcionário e a comprovação de pagamento do FGTS (GRF);

f) guia de previdência social (GPS) quitada referente ao INSS do empregado consoante
o valor apresentado na GFIP.

Comprovante de despesa compa�vel com a medição;

Nota Fiscal e cer�dão da sua auten�cidade;

Guia de Previdência Social (GPS) referente ao INSS do comprovante de despesa (Nota Fiscal);

Termo de recebimento provisório e defini�vo, conforme ar�go 73 da Lei 8.666/1993;

outros que comprovem regularidade de serviço, previdenciária e fiscal;

Jus�fica�va sobre fatos supervenientes ou relatório fotográfico, se necessário.

27.5. Os documentos citados no item 27.4 não subs�tuem os documentos necessários e
complementares do processo de compra, referentes à previsão do edital de licitação das obras, reformas
e serviços de engenharia e/ou arquitetura exigidos pela legislação.

27.6. Além dos documentos citados no item 27.4, o pagamento somente será liberado
mediante a apresentação pela contratada dos documentos abaixo discriminados e de conformidade
com as disposições ins�tuídas pela legislação e normas do ME/SEPRT em vigor:

a) GFIP rela�va ao período de execução do serviço medido, iden�ficada com a matrícula
CEI da obra, com Código 150 e 155, constantes no Manual da GFIP, com comprovação
de entrega;
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b) Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emi�dos por
subempreiteiros, com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos
documentos de arrecadação de retenção acompanhada das informações específicas do
tomador da obra;

c) Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a iden�ficação da
matrícula da obra – CEI;

d) Resumo da folha de empregados da obra;

e) CND do INSS e CRF do FGTS;

f) Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração da obra,
mediante cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo
representante legal da empresa de que os valores apresentados estão contabilizados,
isentando assim o CBMMG de qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos
recolhimentos;

27.7. A Contratada deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura os valores correspondentes ao
fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será deduzido do valor
bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição complementar a ser re�da para o
INSS, caso não configure na GPS apresentada, a comprovação dos requisitos mínimos previstos no RPS.

27.8. A Contratada deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emi�da,
rela�va à execução desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da Nota
Fiscal, no local da execução da obra ou prestação de serviço, cujo imposto será re�do na fonte de acordo
com a legislação per�nente, se for o caso.

27.9. A contratação, objeto deste processo licitatório, está condicionado a suplementação do
recurso pela SEPLAG.

 

28. DO REAJUSTE DE PREÇOS

28.1. Caso o período de execução dos serviços ultrapassar 1 (um) ano após o mês de referência
do orçamento, as medições poderão ser reajustadas, anualmente, para cobrir flutuações de custos dos
insumos na mesma proporção e periodicidade da variação verificada nos índices especificados.

28.2. O Índice Nacional de Custos da Construção Civil (INCC) será adotado por atualizar os
valores dos gastos nos serviços de engenharia, possuindo alguns parâmetros para cálculo como: materiais
de construção, mão de obra, equipamentos e serviços, o mais próximo possível a variação dos preços de
insumos próprios do setor da construção civil, por tratar-se de  índice específico, de acordo com a
exceção prevista no Art. 4º da Resolução Conjunta Seplag/SEF Nº 8898, de 14 de Junho de 2013.

28.3. O reajuste será calculado com base em índices econômicos, tendo por base o Índice
Nacional de Custos da Construção Civil (INCC), calculado e publicado mensalmente pela Fundação Getúlio
Vargas para as colunas específicas, publicado na Revista Conjuntura Econômica. As medições serão
reajustadas na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:

Onde: R = Reajuste

I1 = índice do mês do fato gerador do evento

I0 = índice do mês de referência do orçamento – outubro/2021

V = Valor da medição a ser reajustada
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I1 e I0 = fornecidos pelo Índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificações,
Referência Coluna 35 da Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, do mês da data
limite para entrega das propostas licitatórias

28.4. Caso os valores dos índices não sejam divulgados na data do cálculo do reajuste, serão
u�lizados os úl�mos índices disponíveis e o cálculo do reajuste será corrigido na medição seguinte.

28.5. No caso de exis�rem eventuais atrasos por responsabilidade da contratada, os reajustes
serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador.

 

29. DA SUBCONTRATAÇÃO 

29.1. Será permi�da subcontratação parcial do objeto do contrato, desde que prévia e
expressamente autorizada pela contratante e nos exatos limites de tal autorização, assumindo a
contratada completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer vínculo
com a contratante (CBMMG).

29.2. A critério exclusivo do fiscal do contrato e mediante prévia e expressa autorização, por
escrito, do Ordenador de Despesas, a CONTRATADA poderá, nos termos do ar�go 72 da Lei Federal
8.666/93, subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato.

29.3. Será de responsabilidade da CONTRATADA a garan�a da qualidade dos serviços
executados, do controle tecnológico e de quaisquer custos, encargos ou ações decorrentes dos serviços
subcontratados, devendo a CONTRATADA assumir toda a responsabilidade e o ônus por despesas
adicionais decorrentes desta subcontratação. 

29.4. As eventuais alterações da composição societária da contratada em razão de cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação deverão ser informadas por
escrito ao Núcleo Administra�vo do XXX para análise técnica e jurídica prévias e, conforme o caso, serão
objeto de modificação do contrato mediante Termo de Aditamento prévio.

 

30. DAS DISPOSICÕES FINAIS

30.1. A CPLU, no julgamento da habilitação e das propostas, 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.

30.2. Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha de serviços e materiais e toda
a documentação rela�va aos serviços são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omi� do em outro, será considerado como especificado e válido.

30.3. A Comissão Permanente de Licitação da Unidade - CPLU, com base no § 3º, do art. 43, da
Lei Federal nº 8.666/93, poderá determinar diligência sempre que necessária.

30.4. Poderá o CBMMG exigir, a qualquer época, a apresentação de documentos e informações
complementares a�nentes a esta licitação.

30.5. Não caberá a qualquer licitante indenização, de espécie alguma, pelo seu insucesso na
licitação.

30.6. Constatada que as informações prestadas pela licitante não são verídicas, serão aplicadas
as penalidades legais.

30.7. Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente
de Licitação da Unidade - CPLU.

30.8. Os anexos I ao XVII estão disponíveis no seguinte
link: h�ps://drive.google.com/drive/folders/1LLiHcBSebx_XNuFXgQdmzWUxO3GZqQUu?usp=sharing.
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BRUNO BARBOSA DE MENEZES - MAJ BM 
ORDENADOR DE DESPESAS DO CSM

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Barbosa de Menezes, Major BM, em 18/02/2022,
às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 41785610
e o código CRC A2EC17F1.

Referência: Processo nº 1400.01.0068336/2021-49 SEI nº 41785610
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