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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2018 

PROCESSO DE COMPRA 1501122000215/2018 

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO 

 
Objeto: Pregão para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
limpeza e higienização a seco dos carpetes e pisos acarpetados da Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves, mediante contrato, nas condições previstas no Edital e seus 
Anexos. 
 
 

RECIBO 

 
A Interessada ____________________, CNPJ n°. ________________, retirou o Edital do 

Pregão acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a 

esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: __________________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO AO 
PREGOEIRO, PELO E-MAIL: THIAGO.GUIMARAES@PLANEJAMENTO.MG.GOV.BR. 

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. O Pregoeiro não se 
responsabiliza por comunicações aos interessados que não encaminharem este recibo ou 
que prestar informações incorretas no mesmo. 

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

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão, torna pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor 

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

empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e higienização a seco dos carpetes 

e pisos acarpetados da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, mediante contrato, 

nas condições previstas no Edital e seus Anexos, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 

de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual 

n° 44.786, de 19 de Abril de 2008. 

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 

2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de 

outubro de 2007, nº 46.665, de 12 de dezembro de 2014, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, 

nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, pela Resolução SEPLAG nº 25, de 04 de abril de 2018, 

pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 

de junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de julho 2016; 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições 

estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante para todos 

os efeitos legais. 

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro Thiago Corrêa Lanza Guimarães, 
designado por meio da Resolução SEPLAG nº 25, de 4 de abril de 2018, e 
Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores: Haroldo dos Santos 
e Silva e Andrea Maria de Sá. 

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro Wilson Pereira 
Neves indicado no item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro, 
designado por meio da Resolução SEPLAG nº 25, de 4 de abril de 2018. 

1.2. A abertura da sessão de pregão terá início no dia 30 de outubro de 2018, às 
10:00 horas. 

 
1.2.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame. 
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1.3. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo 
do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br. 

2 -  OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de limpeza e higienização a seco dos carpetes e 
pisos acarpetados da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 
mediante contrato, nas condições previstas no Edital e seus Anexos, e de 
acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus 
anexos. 

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

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

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

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

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu 
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

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

3.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia 
útil, após a publicação, e por licitante, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura da 
licitação, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte) 
horas. 

3.3.1. O interessado poderá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao 
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João 
Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG 
– CEP 31.630-901 (a/c SPGF/DLA/PREGOEIRO), no horário de 09h00min (nove 
horas) às 16h30min (dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados, 
lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da 
empresa licitante e do processo licitatório nº 1501122000215/2018 , assim como, 
de modo alternativo, protocolizado por e-mail 
thiago.guimaraes@planejamento.mg.gov.br, observado o prazo previsto no 
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subitem 3.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, 
juntar as provas que se fizerem necessárias. 

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

interessados. 

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

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

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

3.7. As denúncias, petições e impugnações não identificadas ou não fundamentadas serão 
arquivadas pela autoridade competente. 

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

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

4 -  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente 
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que 
atendam a todas as exigências contidas neste Edital. 

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

4.3. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições 
relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

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

 
4.5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que: 

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

http://www.compras.mg.gov.br/
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4.5.2. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas 
de contratar com a Administração. 

4.5.3. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais 

4.5.4. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

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

4.5.6. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal n° 
8.666/93. 

4.5.7. Empresas reunidas em forma de consórcio. 

5 -  DA VISITA TÉCNICA 

5.1. Recomenda-se que as empresas interessadas em participar da licitação 
participem de visita técnica à Cidade Administrativa, a fim de terem 
conhecimento pleno do local e evitarem problemas futuros.  

5.2. As visitas técnicas deverão ser agendadas, o licitante deverá entrar em 
contato com a SOGCA, através do e-mail: 
maria.vieira@planejamento.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3915-0636, 
para indicação do(s) representante(s) da empresa que fará(ão) visita à 
Cidade Administrativa e escolha do dia da visita, que deverá ser realizada de 
09 às 16 horas do dia que anteceder a sessão licitatória. 

5.3. Será de inteira responsabilidade das empresas interessadas em participar da 
licitação, todos e quaisquer eventuais prejuízos decorrentes de sua omissão 
na verificação das condições do local de execução do objeto desta 
contratação. 

6 -  DO CREDENCIAMENTO 

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá credenciar-se, pelo 
menos, no nível I, nos termos do Decreto 45.902/2012, por meio do site 
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo 
mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.  

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

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

6.2.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados 
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do 
fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de 
penalidades. 

6.3. Informações complementares a respeito do credenciamento serão obtidas 
no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos 
Fornecedores, via e-mail, cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, 
com horário de Atendimento Segunda a Sexta 08:00h as 18:00h. 

6.4. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 
44.630/07 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576/16 
deverá comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte no momento do seu credenciamento no Cadastro Geral de 
Fornecedores - CAGEF. 

7 -  DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

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

7.1.1. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na 
documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista deverá 
declarar, no campo próprio do Portal de Compras - MG, que atende às demais 
exigências da habilitação. 

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

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

7.4. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento 
às exigências previstas neste edital, sendo consideradas tacitamente 
conhecidas pelo proponente. 

mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
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7.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data 
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

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

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

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

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

8 -  DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

8.1. No horário indicado no preâmbulo deste edital, o pregoeiro iniciará a sessão 
pública com a análise das propostas comerciais.  

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

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

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

8.2. DOS LANCES: 

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

8.2.2. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o 
valor e o horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas 
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do 
fornecedor. 
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8.2.3. Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu 
próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, 
será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor. 

8.2.4. Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de 
fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem 
cronológica de recebimento dos lances. 

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

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

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

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

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

8.2.9. Após o encerramento da sessão de lances, a oferta de lances estará vedada, 
não podendo ser utilizado o “chat” para tal finalidade, ressalvada a hipótese de 
negociação com o primeiro colocado, sendo que tal comportamento poderá ser 
considerado perturbação da sessão do procedimento licitatório. 

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

8.3. DO JULGAMENTO 

8.3.1. O critério de julgamento será o de VALOR GLOBAL, obtido de acordo com o 
Anexo II. 

8.3.2. A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo unitário 
do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item 
individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), 
poderá ter seus valores adequados das seguintes formas: 
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8.3.2.1. aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da 
proposta inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da 
proposta vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial, dividida 
pelo valor global inicial; 

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

8.3.3. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor 
oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a respeito. 

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

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

8.3.5. Aceita a oferta de menor preço, o sistema identificará o licitante detentor da 
melhor oferta, que deverá comprovar sua habilitação no prazo máximo de 60 
(sessenta) minutos, mediante encaminhamento de cópia da documentação 
discriminada nos itens: habilitação e proposta comercial atualizada com os 
valores obtidos no pregão, por meio do e-mail informado pelo pregoeiro. 

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

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

8.3.5.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, conforme 
estabelece o inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº 44786, de 2008, 
serão admitidos: 

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

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

8.3.5.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os 
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de 
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial. 
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8.3.5.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não 
atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, 
na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

8.3.6. O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 
detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de 
empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) 
em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente 
novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão do direito de preferência. 

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

8.3.6.2. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições 
habilitatórias da Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte obedecerá 
ao procedimento previsto no item 8.3.5. 

8.3.6.3. Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar 
proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro 
convocará as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 
remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 
8.3.6, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.3.6.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a 
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.3.6.5. Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da 
situação de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não 
sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, será declarado 
vencedor o licitante originalmente detentor da melhor oferta. 

8.3.6.6. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta 
válida não tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa de 
Pequeno Porte. 

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

9 -  DA HABILITAÇÃO 

Será exigida do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital. 
 

9.1. REGULARIDADE JURÍDICA: 
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9.1.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das 
propostas comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste Edital e 
do Contrato. 

9.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) 
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração 
Pública. 

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

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

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

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

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

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

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

9.2.3.1. A prova de regularidade fiscal e a prova de regularidade relativa à 
seguridade social perante a Fazenda Nacional serão efetuadas mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da 
União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições 
previdenciárias e de terceiros. 

9.2.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do 
Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos 
a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito 
Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site 
www.fazenda.mg.gov.br. 
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9.2.4. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS. 

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

9.2.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada 
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 
positivas com efeitos de negativas. 

 
9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da 
pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses; 

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

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

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

9.3.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD, 
bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao sistema, 
nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.594/2015, 
poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 9.3.2 do edital. 

9.3.5. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período da existência da sociedade. 
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9.3.6. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio 
do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se 
habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), 
extraídos das seguintes fórmulas: 

LG =  
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 

SG =  
ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 

LC =  
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE 
 

9.3.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1, em qualquer um dos 
índices apresentados no item 9.3.6, o mesmo deverá apresentar comprovação do 
valor do patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance vencedor. 

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
9.4.1. Comprovação de aptidão para executar o serviço compatível com as 

características e quantidades do objeto da licitação, por meio da apresentação de 
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao 
objeto da presente licitação, compreendendo os requisitos abaixo relacionados: 

9.4.2. Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para 
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 5%  

9.4.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter ainda: 

9.4.3.1. A razão social e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 
endereço, telefone, fax); 

9.4.3.2. Local e data de emissão; 

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

9.4.3.4. Período da execução da atividade. 

9.4.4. Para atendimento do quantitativo indicado, é admitido o somatório de 
atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação. 

9.5. DECLARAÇÕES: 
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9.5.1. Declarações quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
quais sejam: 

9.5.1.1. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores 
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido 
no Anexo III deste Edital. 

9.5.2. Declaração de Visita técnica, conforme modelo constante do anexo V deste 
edital, emitida pela SGUAI/SEPLAG ou; 

9.5.3. Declaração de Não Visitação, conforme modelo constante do anexo VI deste 
edital. 

10 -  DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

10.1.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela 
Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 
SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante, 
exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. 
Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não 
poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade 
em vigor. 

10.1.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade 
vencido, será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o 
documento via e-mail, no prazo máximo informado no item 6.5. 

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

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

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

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

10.1.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de 
forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor. 
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10.1.4. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar 
no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, 
obrigatoriamente, em nome da matriz. 

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

10.1.6. Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte será concedido prazo de 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, 
para regularização da documentação fiscal e trabalhista, contado a partir do 
momento em que o licitante for declarado o vencedor; 

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

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

11 -  DOS RECURSOS 

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

11.1.1. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a 
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o 
encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos 
demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, em formulários próprios, nos termos do art.13, XLI, do Decreto nº 
44.786/08. 

11.2. A apresentação de documentos complementares, devidamente 
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se 
houver, será efetuada mediante documento protocolizado junto ao 
Protocolo Geral da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – 
Prédio Gerais – 1º andar, PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João Paulo II, 
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4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – 
CEP 31.630-901 (a/c SEPLAG/SPGF/DLA), no horário de 08h00min (oito) às 
17h00min (dezessete) horas, observados os prazos previstos no item 9. 

11.3. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo 
estabelecidos no item 9.1 do edital, além de que, a falta de manifestação 
imediata e motivada do fornecedor, importará decadência do direito de 
recurso. 

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

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

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

11.5.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

11.5.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso 
para a autoridade competente, conforme art. 8° do Decreto nº 44.786/2008. 

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

11.7. A decisão do recurso será divulgada por meio de publicação no Portal 
de Compras. 

12 -  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro 
declarará o licitante vencedor que deverá encaminhar a documentação de 
habilitação original, ou cópia autenticada, e a proposta comercial no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte endereço: 
SEPLAG/SPGF/DLA/PREGOEIRO - Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. 
Gerais – 2º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-
901 (a/c Thiago Correa Lanza Guimarães, (31)3916—9824, estação de 
trabalho G02.1101). 

12.2. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual serão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, 
disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br 

http://www.compras.mg.gov.br/
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12.3. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, 
quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a 
posterior homologação do resultado pela autoridade competente. 

12.4. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a 
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta 
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento 
licitatório. 

13 -  DA CONTRATAÇÃO 

13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante 
declarado vencedor será convocado para firmar o contrato, conforme 
minuta do ANEXO IV, de acordo com o art. 62 da Lei 8.666/93 e com a Lei 
10.520/02. 

13.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições 
de habilitação para assinar o contrato. 

13.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da 
assinatura do termo de contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os 
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.  

13.1.2.1. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes 
no pregão, deverão ser mantidas as mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório. 

13.1.2.2. Feita a negociação e comprovados os requisitos de 
habilitação, o licitante deverá assinar o contrato, sem prejuízo das sanções 
previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no 
art. 18, §2º do Decreto nº. 44.786/2008. 

13.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta 
vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar do recebimento da comunicação, que se dará através de 
carta postal ou e-mail. 

13.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinar o contrato, 
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes 
do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

14 -  DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

14.1. O contratado, no prazo máximos de 10 (dez) dias após a assinatura do  
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 
obrigações contratuais. 
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14.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de mais   90  dias após o término da vigência contratual. 

14.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de:  

14.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

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

14.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
contratada; e   

14.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela contratada, quando couber. 

14.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

14.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta 
específica com correção monetária, em favor do contratante; 

14.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

14.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

14.8. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 

14.9. Será considerada extinta a garantia: 

14.9.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

14.9.2. no prazo de 90 dias após o término da vigência, caso a Contratante não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

15 -  DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração 
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por 
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que 
o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da data final do período de adimplemento a que se referir, com base 
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nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela 
CONTRATANTE. 

15.1.1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, 
após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do 
relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, se 
houver. 

15.1.2. A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá 
realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital 
da NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela 
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante 
consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. 

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

15.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data 
da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE. 

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

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

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

15.3.1. A contratante deverá, em prazo razoável antes do pagamento, 
comunicar aos credores quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

15.4. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 
termo de referência e no termo contratual, se houver, anexos a este Edital. 

15.5. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s) 
orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las: 

1501 04 122 186 4132 0001 33 90 39 61 0.10.1 

16 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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16.1. O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam 
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das 
seguintes sanções legalmente estabelecidas pelo Governo do Estado de 
Minas Gerais - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 

16.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no 
Contrato ensejará a aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 
da Lei nº 8.666/1993, podendo o CONTRATANTE, garantida a defesa prévia 
e o contraditório, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

 
I – 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; 

 
II – multa por descumprimento contratual não abrangido nos 

indicadores de desempenho observados os limites do Decreto Estadual nº 
45.902/2012. 

 
III – suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a 

Administração Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos; 
 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração Pública, pelos prejuízos resultantes de sua 
ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 48 do Decreto nº 
45.902, de 2012. 

 
V – por identificação e comprovação de fraude nos testes 

laboratoriais:  multa de 20% sobre o valor de fornecimento por identificação e 
comprovação de fraude nos testes laboratoriais. 

 
As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis. 

17 -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

17.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o 
Anexo I deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes da execução do objeto da contratação. 

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

17.5. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer 
acréscimos ou supressões conforme previstas no parágrafo 1º do art. 65 da 
Lei 8.666/93. 

17.6. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá 
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo. 

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

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

17.9. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente 
Edital de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br ou na 
Diretoria de Logística e Aquisições - SEPLAG em horário comercial, situado 
na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João 
Paulo II, n°4.001, 2° Andar, Prédio Gerais, Serra Verde, Belo Horizonte –MG. 

 
Belo Horizonte, 30 de outubro de 2018. 

 
 

Assina eletronicamente: 
GUILHERME MOREIRA RODERIGUES 

AUTORIDADE COMPETENTE 
Diretoria de Logística e Aquisições  
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e higienização 
à seco dos carpetes e pisos acarpetados da Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves. 

DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

Item 
Código 
do item 
no SIAD 

Qtde. 
Unidade de 
Aquisição 

Descrição do Serviço 

1 4553 01 UNIDADE 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE 
PISOS, CARPETES, TAPETES ETC. – REMOÇÃO DE 
MANCHAS 

  

DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

O objeto do presente termo consiste em serviço de limpeza e higienização à seco de 
carpetes e pisos acarpetados, desodorização, remoção de manchas e tratamento 
bactericida, eliminação de bactérias, fungos, coliformes totais e fecais das áreas da Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves – CA. 

O serviço abrangerá toda a área acarpetada da CA: 

LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO CARPETE E PISO ACARPETADO 

Área Total a ser limpa 
anualmente: 

 148.389,96 m² 

Horário da prestação dos 
serviços: 

 19:00 às 24:00hrs nos dias úteis. 

DEVERÃO SER SEGUIDAS AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 

I.O processo de lavagem deverá ser 100% à seco, evitando assim o desbotamento das 
fibras do carpete e danos aos sistemas de cabeamento estruturado e da rede elétrica. 

II.Todo produto que for utilizado no processo de higienização e limpeza deverá: 

 Ter PH neutro, a fim de preservar o material têxtil; 

 Ser atóxico, a fim de não oferecer riscos à saúde; 

 Possuir ação bactericida e fungicida; 

 Deixar o ambiente sem odores após 6 (seis) horas da execução. 

III. O horário da prestação dos serviços deverá ser entre 19:00 e 24:00hs nos dias úteis. 
Poderá ser realizado fora deste horário, em eventos específicos, desde que acordado 
com a Contratante. 

IV.Os serviços realizados devem estar em conformidade com a legislação vigente, 
incluindo às relacionadas à ABNT, ao Inmetro e à ANVISA; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO  
 

 

 
24 

V.É permitida a aplicação direta de pequenas quantidades de líquidos sobre os carpetes 
e os pisos acarpetados para retirada de manchas, desde que estas não sejam 
eliminadas pelo processo de limpeza e que não prejudique a qualidade daqueles. 
Após a execução do serviço, os carpetes e os pisos acarpetados devem estar 
completamente secos. 

VI.A higienização dos carpetes deverá eliminar bactérias, fungos, coliformes totais e 
fecais, que serão detectados na análise bacteriológica. 

DA LIMPEZA DAS ÁREAS 

A área a ser limpa será definida por cronograma, que será enviado previamente pela 
Contratante. O quantitativo a ser limpo por mês possui uma metragem média mensal de 
21.013,13 m². 

O fiscal designado pela Administração irá fiscalizar o carpete e os pisos acarpetados antes 
e após o serviço, caso a limpeza ou remoção de manchas não seja satisfatória a Contratada 
deverá refazer o trabalho. 

DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 Estima-se que o valor da contratação dos serviços de lavagem e higienização de carpetes e 
pisos acarpetados será conforme mapa comparativo de preços realizada pelo setor de 

compras nº 1501568 000023/2018, processo SEI nº 1500.01.0005379/2018-31. 

DA PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

1502 04 122 186 4132 0001 3390 3961 0 10 1 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Em cumprimento ao art. 6º, II do Decreto Estadual 44.786/2008 procedeu-se à consulta de 
mercado para verificação dos preços e estimativa de custos.  

A consulta se referiu à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
limpeza e higienização à seco dos carpetes e pisos acarpetados da Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves, por 12 (doze) meses. 

 DA JUSTIFICATIVA DO LOTE ÚNICO 

A execução dos serviços por empresas distintas pode colocar em risco a operação e 
principalmente dificultar a medição da qualidade e da efetiva prestação dos serviços com 
equipamentos, equipes e métodos próprios, o que poderia gerar, além da falta de 
economia, uma não uniformidade na prestação dos serviços. 

A opção pela contratação de uma única empresa deve-se ainda ao entendimento de que se 
o objeto do contrato for executado por várias empresas, poderá não ser integralmente 
entregue e/ou com a mesma qualidade, ocasionando problemas em relação ao 
planejamento da administração pública para tal contratação, além da possibilidade de 
ocasionar prejuízos de ordem financeira e perda de economia de escala. 

Desta forma, optou-se pela delimitação do objeto por meio da composição de itens inter-
relacionados (todo o complexo) viabilizando a prestação dos serviços por uma única 
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empresa, pelo estabelecimento de um cronograma de execução da limpeza, para que não 
haja prejuízo para os fornecedores, de forma a manter a competitividade, sem a restrição 
de qualquer participante ao pleito. A seleção da proposta mais vantajosa à administração 
pública irá ocorrer naturalmente, mantendo-se os requisitos mínimos para garantir a 
execução do contrato, a segurança e a perfeição no cumprimento do objeto. 

DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

O serviço de lavagem e higienização dos carpetes e pisos acarpetados é recomendado para 
evitar o desgaste prematuro e o acúmulo de poeira, sujeira, bactérias, fungos e coliformes 
totais e fecais. Essa limpeza é importante não só por aumentar a vida útil e proporcionar a 
boa aparência do carpete, como também higieniza o ambiente, que preserva a saúde de 
todos os usuários do complexo, evitando alergias e doenças congêneres. Desta forma este 
serviço deve ser realizado continuamente proporcionando um ambiente higienizado, com 
boa aparência e com a conservação do patrimônio. 

A SOGCA recebe frequentemente reclamações de servidores com alergias e doenças 
respiratórias, o que torna a higienização fundamental para melhorar as condições de 
trabalho. O serviço de lavagem e higienização garantirá um ambiente de trabalho salubre 
para os trabalhadores do complexo, que será verificado por meio de análise química 
microbiológica para detectar presença de bactérias, fungos, coliformes totais e fecais, de 
forma a permitir a apuração do serviço. 

A CA possui, em sua maioria, pisos elevados revestidos com carpetes, de modo que a 
execução da lavagem e higienização dos carpetes e pisos acarpetados deve ser feita à seco, 
utilizando máquinas e equipamentos apropriados e produtos com PH neutro. A escolha 
desse procedimento justifica-se pelo fato de proporcionar uma limpeza profunda da base 
até a ponta dos fios, secagem imediata, revitalização, prolongamento da sua vida útil 
evitando danos aos sistemas de cabeamento estruturado e da rede elétrica. 

DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Objetivando adquirir o serviço de limpeza e higienização à seco dos carpetes e pisos 
acarpetados em epígrafe, leia-se o Decreto Estadual nº 44.786 de 18 de abril de 2008 que 
regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, estabelece: 

Art. 1º Este Decreto estabelece normas e procedimentos para a realização de licitação na 
modalidade de pregão, nas formas presencial e eletrônica, para aquisição de bens e de 
serviços comuns, no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único. As normas e os procedimentos deste Decreto aplicam-se aos órgãos da 
administração pública direta dos Poderes do Estado, aos fundos especiais, às autarquias, às 
fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado. 

Art. 2º Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, a aquisição de bens e de serviços comuns 
será precedida, obrigatoriamente, de licitação pública na modalidade de pregão, 
preferencialmente eletrônico, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 
2002. 

Sobre a caracterização do objeto como sendo bens e serviços comuns, o mesmo diploma 
legal considera bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
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possam ser objetivamente definidos no objeto do edital, por meio de especificações usuais 
praticadas no mercado, tais como os exemplificados no Item 2 desse documento. 

Sendo assim, uma vez que as especificações do objeto desse Termo de Referência são 
usuais no mercado e os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
definidos no Edital de Licitação, entendemos pela caracterização de serviços comuns, 
possibilitando assim, a licitação na modalidade de pregão eletrônico. 

JUSTIFICATIVA DO TIPO DE LICITAÇÃO 

A modalidade pregão eletrônico prevê a aplicação tão somente da licitação de tipo menor 
preço, que define como vencedor o licitante que apresente a proposta mais vantajosa para 
a Administração Pública. 

Sobre a matéria assim estabelece o Decreto Estadual nº 44.786 de 18 de abril de 2008: 

Art. 3º Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 
fornecimento de bens ou pela prestação de serviços comuns é feita 
por meio de proposta escrita, permitindo-se aos licitantes a alteração 
dos preços por meio de lances verbais ou eletrônicos, em sessão 
pública. 

[...] 

§ 2º Atendido o disposto no § 1º, o pregão poderá ser utilizado: 

[...]; 

II - independentemente do valor estimado para o objeto da licitação 
e exclusivamente para as licitações do tipo menor preço; (grifo nosso) 

  

SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação do objeto desse Termo de Referência. 

CONSÓRCIO 

É vedada a participação de empresas que estiverem reunidas sob a forma de consórcio, 
dada a natureza do objeto envolvendo baixa complexidade. 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

DA CONTRATADA 

I.Mobilizar e disponibilizar todos os recursos necessários à prestação dos serviços; 

II.Prestar os serviços que compõem o objeto do contrato, devendo utilizar produtos 
que contenham os dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e número do registro em órgão competente, 
objetivando obter excelência nos serviços prestados; 

III.Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE; 

IV.Providenciar em 2 dias úteis a correção das deficiências apontadas pelo 
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços, cabendo ao mesmo autorizar a 
justificativa do não cumprimento do prazo; 

V.Eliminar as sujeiras e manchas de forma que as fibras e as cores sejam preservadas; 
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VI.Realizar os procedimentos novamente caso, após a lavagem, permanecerem 
manchas, sujidades ou a limpeza não alcance a meta dos indicadores; 

VII.Providenciar a substituição e/ou conserto do carpete e do piso acarpetado danificado 
em até 10 dias úteis após a execução dos serviços, cabendo à CONTRATANTE 
autorizar a justificativa do não cumprimento do prazo; 

VIII.Contratar laboratório independente, que atenda à legislação da ANVISA, do 
Ministério da Saúde e as Normas Técnicas aplicáveis aos serviços para realizar as 
análises como disposto no Anexo I – Indicador Y2. As amostras devem ser colhidas 
em local a ser definido pela CONTRATANTE, por representante do laboratório na 
presença dos responsáveis da empresa CONTRATADA e do CONTRATANTE. A 
frequência será mensal, sendo uma amostra por andar, uma colhida anteriormente à 
limpeza e a outra no mesmo local, logo após a limpeza. O resultado dos testes 
laboratoriais poderão afetar os indicadores de performance e os respectivos fatores 
de ajustes no pagamento. A análise química microbiológica deverá ser suficiente para 
detectar a presença de bactérias, fungos, coliformes totais e fecais, de forma a 
permitir a apuração de redução e eliminação destes itens após a higienização; 

IX.Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, 
independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE; 

X.Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços; 

XI.Iniciar os serviços e seguir o cronograma no prazo fixado pela CONTRATANTE, que 
será entregue com mínimo de sete dias de antecedência; 

XII.Observar os horários determinados pela CONTRATANTE; 

XIII.Fornecer todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE no prazo de 5 dias 
úteis, cabendo à mesma autorizar a justificativa do não cumprimento do prazo; 

XIV.Disponibilizar à CONTRATANTE os contatos (telefone e e-mail) dos responsáveis pela 
execução dos serviços; 

XV.Manter os dados cadastrais atualizados junto à CONTRATANTE; 

XVI.Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

XVII.Reconhecer que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que vier a 
causar à CONTRATANTE ou a terceiros envolvendo coisa, propriedade ou pessoa, em 
decorrência da execução do objeto e por danos advindos de qualquer 
comportamento de seus empregados em serviço, correndo às suas expensas, sem 
quaisquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou as indenizações 
decorrentes de tais danos ou prejuízos; 

XVIII.Responsabilizar-se civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos causados 
por ação ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na 
execução do contrato; 

XIX.Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua 
responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que possam 
surgir em decorrência do evento danoso; 
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XX.Submeter-se às normas de segurança do CONTRATANTE, em especial quanto ao 
acesso às suas dependências e cumprir todas as normas da Cidade Administrativa; 

XXI.Utilizar os serviços da Cidade Administrativa como energia elétrica, elevadores, água 
e esgoto de modo a evitar desperdícios; 

XXII.Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de 
natureza grave não seja mantido, nem retorne às instalações da CONTRATANTE; 

XXIII.Responsabilizar-se caso ocorrer danos ao carpete e pisos acarpetados durante a 
lavagem tais como rasgar, descorar, enrugar, alterar a forma ou cor original etc.; 

XXIV.Comunicar ao agente previamente designado, de forma detalhada e por escrito, 
sobre qualquer eventualidade ou ocorrência que prejudique a execução do objeto 
deste contrato; 

XXV.Cumprir todas as especificações, prazos, metas e condições dispostas no Edital de 
Licitação e seus anexos. 

XXVI.Conservar e não danificar os carpetes. 

XXVII.Dimensionar o seu quadro de pessoal de modo a executar as tarefas com eficiência e 
dentro dos prazos definidos pela CONTRATANTE; 

XXVIII.Realizar os serviços com empregados da CONTRATADA, qualificados e treinados para 
a execução da tarefa, os quais deverão se apresentar devidamente uniformizados e 
identificados, devendo a CONTRATADA supervisionar os serviços, fornecer e fiscalizar 
a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPCs) e observar as normas de segurança do trabalho. 

XXIX.Entregar mensalmente relatórios com as especificações dos EPIs e EPCs e dos 
uniformes que serão utilizados, sendo vedado a utilização de boné, chapéu, gorro, 
óculos escuros ou qualquer outro item que atrapalhe a identificação dos funcionários. 

XXX.Obedecer aos critérios constantes nas especificações do objeto. 

DA CONTRATANTE 

XXXI.Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, 
podendo para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os 
relatórios de prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA; 

XXXII. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários ao 
desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os serviços serão 
executados; 

XXXIII.Comunicar à CONTRATADA, em até 2 dias úteis e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 
assinalando lhe prazo para que regularize sob pena de aplicar sanções legais e 
contratuais previstas. 

DA VISITA TÉCNICA 

É recomendável ao licitante a realização de visita técnica nas áreas envolvidas, 
possibilitando o conhecimento das condições para a prestação dos serviços. Para efetivação 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO  
 

 

 
29 

da visita técnica o licitante deverá entrar em contato com a Sra. Maria Isabela Nicácio 
Gusmão Vieira por meio do e-mail: maria.vieira@planejamento.mg.gov.br, telefone (31) 
3915-0636, fornecendo o nome completo, RG e CPF do (s) representante (s), limitados à 03 
(três), sendo que a visita será individual/por empresa, em período de observada a data 
limite para o encerramento das visitas técnicas: impreterivelmente 01 (um) dia antes da 
sessão do Pregão Eletrônico. 

Para a visita técnica o(s) representante(s) deverá(ão) portar crachá de identificação da 
empresa. Ao término da visita será emitido, em 2 (duas) vias, o Termo de Vista Técnica, 
conforme modelo constante do Anexo I deste Termo de Referência. O documento deverá 
ter a assinatura do visitante/representante da empresa e do representante da 
Subsecretaria de Operação e Gestão da Cidade Administrativa-SOGCA/SEPLAG que deverá 
ser entregue juntamente com a documentação da habilitação técnica. 

Será de inteira responsabilidade das empresas interessadas em participar da licitação, todos 
e quaisquer eventuais prejuízos decorrentes de sua omissão na verificação das condições 
do local de execução do objeto desta contratação, devendo ser preenchido e encaminhado 
o Anexo II. 

  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Comprovação de aptidão para executar o serviço compatível com as características e 
quantidades do objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados de desempenho 
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da 
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, compreendendo os 
requisitos abaixo relacionados: 

1.Atestado(s) comprobatório (s) da capacidade técnica da Licitante para 
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 5% (cinco por 
cento) da metragem total; 

2. Os atestados deverão conter: 

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

Local e data de emissão. 

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

Período da execução da atividade. 

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

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 AMOSTRA DO SERVIÇO A SER REALIZADO 
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1. O licitante que ofertar o menor preço deverá realizar no prazo de 3 (três) dias 
úteis após a sessão do pregão, um serviço-teste de higienização em área acarpetada 
de 4m² indicada pela SOGCA na Cidade Administrativa, que permitirá a análise da 
qualidade e compatibilidade do serviço com base nas exigências contidas neste 
Termo de Referência; 

2. A análise do serviço-teste será reduzida a termo e assinado pelo órgão 
contratante; 

3. Caso o licitante melhor classificado não seja aprovado no teste, a sua proposta 
não será aceita e serão convocados, individual e sucessivamente, o restante dos 
licitantes na ordem de classificação. 

SERVIÇO CONTINUADO 

Optou-se pela contratação de serviço continuado uma vez que não é atividade fim da 
administração pública estadual que, dele prescinde para manter as condições de 
salubridade e limpeza dos carpetes e pisos acarpetados da Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves.  

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

Os serviços serão aprovados nos termos descritos neste Termo de Referência e havendo 
necessidade de correção do serviço por parte da Contratada, os prazos de pagamento serão 
suspensos, ficando a Contratada sujeita à aplicação de multa e outras sanções estabelecidas 
na Lei e neste instrumento. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da publicação do seu extrato no 
órgão oficial  de imprensa de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

A Contratada deverá iniciar os trabalhos em até 5 dias úteis a contar da data de recebimento 
da Ordem de Serviço. 

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

A prestação de serviço ocorrerá no Complexo da Cidade Administrativa Presidente 
localizado na Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
obedecendo aos dias e horários informados. 

DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 
SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 
beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente 
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE. 

O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo agente previamente 
designado pela SOGCA, conforme dispõe o Decreto nº 45.035/2009. 

As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo 
para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, 
considerado válido pelo CONTRATANTE. 
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A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos neste 
Termo de Referência. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá 
regularizar sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, 
reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização. 

Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento, se o 
objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

O pagamento será realizado mensalmente, mediante entrega e aceite dos serviços, 
conforme definido no cronograma de execução dos mesmos, com base no m² efetivamente 
limpo. 

O valor de pagamento mensal (VPM) será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

VPM = VRM x FA 

Onde: 

VPM = Valor de pagamento mensal 

VRM = Valor regular mensal pelas áreas limpas no mês, conforme medição.  

FA = ∑3
i=i AYi x PYi =  Fator de Ajuste 

A = Ajuste obtido de acordo com a Nota Final de cada indicador 

P = Peso de cada indicador 

Serão três indicadores: Y1, Y2 e Y3. 

Y1 = Fator de ajuste correspondente ao resultado do Indicador 01 - “Qualidade dos 
Aspectos Técnicos e de Segurança dos Serviços de Lavagem, Limpeza e Higienização de 
Carpetes e Pisos Acarpetados”  

Y2 = Fator de ajuste correspondente ao resultado do Indicador 02 - “Serviços de 
Higienização dos Carpetes e Pisos Acarpetados” 

Y3 = Fator de ajuste correspondente ao resultado do Indicador 03 - “Serviços de 
Limpeza e Remoção de Manchas dos Carpetes e Pisos Acarpetados” 

O valor de pagamento no mês (VPM) será calculado a partir da multiplicação do valor do 
metro quadrado limpo pela quantidade total de metros quadrados limpos no mês. A 
limpeza de quantidade menor do que a estipulada pelo cronograma não dará direito ao 
recebimento de valores correspondentes à limpeza integral do mês e ainda poderá implicar 
nas sanções e descontos contratuais. 

A definição do valor de pagamento mensal (VPM) está sujeita à ocorrência de desconto dos 
valores referentes aos indicadores de desempenho definidos, não sendo impedida a 
aplicação, concomitantemente, das sanções por conta de inexecução contratual previstas 
em cláusula própria. 

  

AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO  
 

 

 
32 

Para definir os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, bem como para 
garantir o cumprimento destes durante a execução do contrato, serão estabelecidos 
Acordos de Níveis de Serviços, conforme descrição abaixo. 

Indicador 01 

Qualidade dos Aspectos Técnicos e de Segurança dos Serviços de Lavagem, Limpeza e 
Higienização de Carpetes e Pisos Acarpetados 

Item Descrição 

Finalidade 
Avaliar aspectos técnicos e de segurança da CONTRATADA 
passíveis de afetar a qualidade dos serviços de lavagem, 
limpeza e higienização dos carpetes. 

Meta a cumprir Nota 8,75 

Instrumento de medição 

Aplicação de um questionário específico, baseado em 
itens entregáveis e aferição nas diferentes áreas da 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, para 
avaliar aspectos técnicos e de segurança da contratada 
passíveis de afetar a qualidade dos serviços prestados. 

Os questionários serão preenchidos por responsáveis 
definidos pela CONTRATANTE. 

Forma de acompanhamento 

Realização de vistorias nos locais, para o preenchimento 
posterior dos questionários. 

As vistorias serão realizadas conforme a amostragem 
definida para o contrato. 

A consolidação do resultado dos questionários será 
mensal e encaminhada à CONTRATADA, através de ofício 
com o Relatório Mensal de Fiscalização. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 

Para cada questionário, o avaliador deverá analisar os 
atributos descrevendo os números de itens verificados, 
números de itens com inconformidades e % de 
inconformidades para os quais será gerada uma nota, que 
será o resultado do atributo avaliado. 

Resultado= Nota Máxima(10) - (Nota Máxima(10) * % de 
inconformidades. 

A nota final do questionário é dada pela média aritmética 
dos atributos: 
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NOTA FINAL = Soma dos resultados dos atributos / 
Quantidade de atributos 

A nota final referente à qualidade dos Aspectos Técnicos 
e de Segurança dos Serviços de Lavagem, Limpeza e 
Higienização de Carpetes e Pisos Acarpetados é dada pela 
média aritmética das notas dos questionários aplicados 
durante o mês e poderá variar numa escala de 0 a 10. 

Início de Vigência 30 dias da vigência do contrato 

Faixas de ajuste no 
pagamento (Y2) 

Se Nota Final entre 8,75 e 10,0 => Y1 = 1 

Se Nota Final entre 6,25 e 8,74 => Y1 = 0,90 

Se Nota Final entre 3,75 e 6,24 => Y1 = 0,80 

Se Nota Final entre 2,5 e 3,74 => Y1 = 0,70 

Se Nota Final abaixo de 2,5 => Y1 = 0,50. 

Sanções 
Se ocorrer que a Nota Final for abaixo de 2,5 por três 
meses consecutivos, a CONTRATANTE poderá rescindir o 
contrato. 

Peso 25% do Fator de Ajuste 

Observações 

Cumulativo com o Indicador Y2 -Fator de ajuste 
correspondente ao resultado do Indicador 02 - 
“Serviços de Higienização dos Carpetes e Pisos 
Acarpetados” e Y3 - Fator de ajuste 
correspondente ao resultado do Indicador 03 - 
“Serviços de Limpeza e Remoção de Manchas dos 
Carpetes e Pisos Acarpetados”. 

1   

  

Indicador 02 

Serviços de Higienização dos Carpetes e Pisos Acarpetados 

Item Descrição 

Finalidade Avaliar a efetiva higienização. 

Meta a cumprir Nota 55 

Instrumento de 
medição 

Aplicação de um questionário específico para avaliar os serviços de 
higienização prestados nas diferentes áreas da Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves pela CONTRATADA passíveis de afetar a 
qualidade dos serviços prestados. 

Os questionários serão preenchidos por responsáveis definidos 
pela CONTRATANTE. 
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Forma de 
acompanhamento 

Análise dos exames laboratoriais entregues pela CONTRATADA. 

A consolidação do resultado dos questionários será mensal e 
encaminhada à CONTRATADA, através de ofício com o Relatório 
Mensal de Fiscalização. 

Periodicidade 
Mensal, de acordo com as áreas higienizadas entregues, conforme 
item 2.2. 

Mecanismo de 
Cálculo 

Para cada área de limpeza dos itens 1, 2 e 3 o avaliador irá preencher 
o questionário de acordo com o resultado do exame laboratorial em 
unidades formadoras de colônia por metro quadrado (≥5 UFC/m²= 0; 
1≥ UFC/m² ≤ 4 = 5; < 1 UFC/m² = 10). 

Para cada área de limpeza dos itens 4, 5 e 6 o avaliador irá preencher 
o questionário de acordo com o resultado do exame laboratorial em 
ausência e presença (Ausente = 10 e Presente = 0). 

A nota de cada atributo poderá variar numa escala de 0 a 10. 

A nota final do questionário é dada pelo somatório das notas de cada 
atributo, e poderá variar de 0 a 60: 

Y2 = ∑6
i=1 nota do atributo(NAi) 

A nota final mensal referente à Serviços de Higienização dos Carpetes 
e Pisos Acarpetados será dada pela média aritmética das notas dos 
questionários aplicados durante o mês. 

Início de Vigência 
30 dias da vigência do contrato. 
  

Faixas de ajuste no 
pagamento (Y2) 

Se Nota Final for entre 55 e 60 => Y1 = 1 

Se Nota Final for entre 45 e 54 => Y1 = 0,90 

Se Nota Final for entre 35 e 44 => Y1 = 0,80 

Se Nota Final for entre 25 e 34 => Y1 = 0,70 

Se Nota Final for abaixo de 25 =>Y1 = 0,50 

Sanções 
Se ocorrer que a Nota Final for abaixo de 25 por três meses 
consecutivos, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato. 

Peso 40% do Fator de Ajuste 

Observações 

Cumulativo com o Indicador Y1 - Fator de ajuste correspondente ao 
resultado do Indicador 01 - “Qualidade dos Aspectos Técnicos e de 
Segurança dos Serviços de Lavagem, Limpeza e Higienização de 
Carpetes e Pisos Acarpetados” e Y3 - Fator de ajuste correspondente 
ao resultado do Indicador 03 - “Serviços de Limpeza e Remoção de 
Manchas dos Carpetes e Pisos Acarpetados” 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO  
 

 

 
35 

  

Indicador 03 

Serviços de Limpeza e Remoção de Manchas dos Carpetes e Pisos Acarpetados 

Item Descrição 

Finalidade Avaliar a efetiva limpeza. 

Meta a cumprir Nota 8,75 

Instrumento de 
medição 

Aplicação de um questionário específico para avaliar os serviços de 
limpeza e remoção de manchas prestados nas diferentes áreas da 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves pela CONTRATADA 
passíveis de afetar a qualidade dos serviços prestados. 

Os questionários serão preenchidos por responsáveis definidos 
pela CONTRATANTE. 

Forma de 
acompanhamento 

Realização de vistorias nos locais, para o preenchimento posterior dos 
questionários. 

As vistorias serão realizadas conforme a amostragem definida para o 
contrato. 

A consolidação do resultado dos questionários será mensal e 
encaminhada à CONTRATADA, através de ofício com o Relatório 
Mensal de Fiscalização. 

Periodicidade Mensal, de acordo com as áreas entregues como limpas. 

Mecanismo de 
Cálculo 

As avaliações serão divididas por áreas, sendo cada andar dos prédios 
Minas e Gerais composto de 8 áreas, cada andar do Palácio Tiradentes 
composto de 6 áreas e o Auditório JK composto de 7 áreas, conforme 
Anexo II. 

Para cada uma das áreas de limpeza, o avaliador deverá analisar os 
atributos descrevendo os números de itens verificados, números de 
itens com inconformidades e % de inconformidades para os quais será 
gerada uma nota, que será o resultado do atributo avaliado. 

Resultado = Nota Máxima(10) - (Nota Máxima(10) * % de 
inconformidades. 

A nota final da área é dada pela média aritmética dos atributos: 

NOTA FINAL = Soma dos resultados dos atributos / 
Quantidade de atributos 

A nota final referente à qualidade dos serviços de limpeza e remoção 
de manchas dos carpetes e pisos acarpetados é dada pela média 
aritmética das notas de cada área e poderá variar numa escala de 0 a 
10. 
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Início de Vigência 30 dias da vigência do contrato. 

Faixas de ajuste no 
pagamento (Y2) 

2 Se Nota Final entre 8,75 e 10,0 => Y1 = 1 
3 Se Nota Final entre 6,25 e 8,74 => Y1 = 0,90 
4 Se Nota Final entre 3,75 e 6,24 => Y1 = 0,80 
5 Se Nota Final entre 2,5 e 3,74 => Y1 = 0,70 
6 Se Nota Final abaixo de 2,5 => Y1 = 0,50. 

Sanções 
Se ocorrer que a Nota Final for abaixo de 2,5 por três meses 
consecutivos, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato. 

Peso 35% do Fator de Ajuste 

Observações 

Cumulativo com o Indicador Y1 - Fator de ajuste correspondente ao 
resultado do Indicador 01 - “Qualidade dos Aspectos Técnicos e de 
Segurança dos Serviços de Lavagem, Limpeza e Higienização de 
Carpetes” e com o Indicador Y2 - Fator de ajuste correspondente ao 
resultado do Indicador 02 - “Serviços de Higienização dos Carpetes e 
Pisos Acarpetados” 

REAJUSTE 

O contrato será reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o interregno 
mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do envio da proposta, conforme disposto na 
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 
8.666/93. 

O reajuste será devido somente se pleiteado pela CONTRATADA e mediante aprovação da 
CONTRATANTE, sendo calculado nos termos da resolução conjunta SEPLAG/SEF Nº 8898 de 
14 de junho de 2013, ou outra norma que a venha substituir. 

DAS PENALIDADES 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das 
obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções legalmente 
estabelecidas pelo Governo do Estado de Minas Gerais - Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão. 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no Contrato ensejará a 
aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, podendo o 
CONTRATANTE, garantida a defesa prévia e o contraditório, aplicar a CONTRATADA as 
seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

I – 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; 

II – multa por descumprimento contratual não abrangido nos indicadores de 
desempenho observados os limites do Decreto Estadual nº 45.902/2012. 
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III – suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração 
Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
Pública, pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no 
inciso II do art. 48 do Decreto nº 45.902, de 2012. 

V – por identificação e comprovação de fraude nos testes laboratoriais:  multa de 20% 
sobre o valor de fornecimento por identificação e comprovação de fraude nos testes 
laboratoriais. 

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de cinco dias úteis. 

DA GARANTIA 

O serviço indicado neste Termo de Referência é garantido pelo período de duração da 
execução do serviço e, além dele, quando identificado que falhas e danos que foram 
causados ao Governo de Minas Gerais em função da atuação da CONTRATADA, nas 
condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

§1º Durante o prazo do contrato, a CONTRATADA obriga-se a reparar as falhas, qualquer 
dano a bens da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves ou a Bens de terceiros, 
que tenham sido ocasionados, direta ou indiretamente, por seus empregados ou por 
funcionários de sua responsabilidade. 

É de responsabilidade da CONTRATADA o ônus da prova da origem das falhas. 

DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

Fica designado a servidora Maria Isabela Nicácio Gusmão Vieira, MASP: 1.356.097-4, lotada 
na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG- da Cidade Administrativa que 
será responsável para acompanhar e fiscalizar como representante da Administração, 
atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº. 
8.666 de 1993.  

§ 1º - Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das 
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.  

§ 2º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 
execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes 
de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

§ 3º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da 
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA. 

SUBANEXO I 
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INDICADOR Y1 
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INDICADOR Y2 
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INDICADOR Y3 
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INDICADOR DE DESEMPENHO 
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ANEXO II MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2018  

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Endereço Eletrônico  

Telefone  

Nome do Representante 
Legal 

 

Identidade do Representante 
Legal 

 CPF do Representante Legal  

LOTE ÚNICO 

ITEM 01 – 4553 - SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE 

PISOS, CARPETES, TAPETES ETC.  

VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

R$  

Prazo de Validade da Proposta  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do 
Edital. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 
sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo 
com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

Data e local. 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO  
 

 

 
43 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

  

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho 

por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO  
 

 

 
44 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato nº ____ /_______ de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, que celebra o Estado de Minas Gerais, 
por intermédio da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão e a empresa 
_______________________________. 

 

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão/SEPLAG, com sede em Belo Horizonte/MG, na Cidade Administrativa do 
Estado de Minas Gerais – CAMG – 3º andar do Edifício Gerais - Rodovia Papa João Paulo 
II, 4.001, Bairro Serra Verde, CEP nº 31630-901, CNPJ nº 05.461.142/0001-70, neste 
ato representada pelo xxxx, Sr. xxxx, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade nº MG xx SSP - MG e do CPF nº xxxx, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa ___________________, inscrita no CNPJ nº 
___________________, com sede à ___________________ nº _______, bairro 
___________________, CEP nº ___________________, neste ato representada pelo 
Sr. ___________________, brasileiro___, portador da Cédula de Identidade nº. 
___________________ – SSP/MG e do CPF nº ___________________, doravante 
denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, nos termos da 
Lei 8.666/93, dos Decretos Estaduais/MG nº 45.035/2009, 45.018/2009 e 45.902/2012 
e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviço de limpeza e higienização a seco dos carpetes e pisos acarpetados da Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves, de acordo com as especificações e 
detalhamentos do anexo I, do edital, que, juntamente com a proposta da 
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição. 

 

Cláusula Segunda - DO PREÇO 

O valor estimado para a contratação é de R$ xx  (xxx reais e xxx centavos), 
correspondente a 12 (doze) parcelas mensais programadas, conforme termo de 
referência (anexo I do edital). 
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LOTE ÚNICO 

Item 
Código 
do item 
no SIAD 

Qtde
. 

Unidade 
de 
Aquisição 

Descrição do Serviço Valor mensal Valor Anual  

1 4553 
01 
(ano) 

UNIDADE 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA DE PISOS, CARPETES, 
TAPETES ETC. – REMOÇÃO DE 
MANCHAS. 

    

  
Cláusula Terceira - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

I – A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no anexo I do edital, 
após recebimento de Ordem de Serviço ou Nota de Empenho; 

II – O recebimento do objeto, pelo CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes 
procedimentos, observando o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei Federal nº. 8.666/93: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 
com as especificações contidas no anexo I do edital, e, encontrada alguma 
irregularidade, será fixado prazo para correção pela CONTRATADA; 

b) definitivamente, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas 
no anexo I do edital e consequente aceitação, observado o disposto no art. 10 do 
Decreto nº. 37.924/96. 

III – Havendo necessidade de correção por parte da CONTRATADA, os prazos de 
pagamento serão suspensos e será considerada a execução do objeto em atraso. Fica 
a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 
conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento; 

IV – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE 
reduzirá a termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções. 

V - Os serviços serão aprovados nos termos descritos neste Termo de Referência, 
havendo necessidade de correção do serviço por parte da Contratada, os prazos de 
pagamento serão suspensos, ficando a Contratada sujeita à aplicação de multa e 
outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 

Cláusula Quarta – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, através do Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por 
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o 
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de recebimento 
definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela 
CONTRATANTE. 
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I - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, após 
cada parcela de execução do objeto a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do 
relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, se houver; 

II - A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá realizar a 
verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-
e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela 
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante 
consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e; 

III - O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor; 

IV - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA 
e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do 
documento, considerado válido pela CONTRATANTE. 

 

§ 1º A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 
previstos no edital; 

 

§ 2º Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, 
se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a 
adoção das providências tendentes a aplicação de sanções administrativas à empresa 
e rescisão contratual; 

 

Cláusula Quinta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária, 
nº 1501 04 122 186 4132 0001 33 90 39 61 0.10.1 e daquelas que vierem a substituí-
las. 

 

Cláusula Sexta - DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

§ 1º - DA CONTRATADA 

I. Mobilizar e disponibilizar todos os recursos necessários à prestação dos 
serviços; 

II. Prestar os serviços que compõem o objeto do contrato, devendo utilizar 
produtos que contenham os dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e número do registro em 
órgão competente, objetivando obter excelência nos serviços prestados; 

III. Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE; 

IV. Providenciar em 2 dias úteis a correção das deficiências apontadas pelo 
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços, cabendo ao mesmo autorizar 
a justificativa do não cumprimento do prazo; 
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V. Eliminar as sujeiras e manchas de forma que as fibras e as cores sejam 
preservadas; 

VI. Realizar os procedimentos novamente caso, após a lavagem, permanecerem 
manchas, sujidades ou a limpeza não alcance a meta dos indicadores; 

VII. Providenciar a substituição e/ou conserto do carpete e do piso acarpetado 
danificado em até 10 dias úteis após a execução dos serviços, cabendo à 
CONTRATANTE autorizar a justificativa do não cumprimento do prazo; 

VIII. Contratar laboratório independente, que atenda à legislação da ANVISA, do 
Ministério da Saúde e as Normas Técnicas aplicáveis aos serviços para realizar 
as análises como disposto no Anexo I – Indicador Y2. As amostras devem ser 
colhidas em local a ser definido pela CONTRATANTE, por representante do 
laboratório na presença dos responsáveis da empresa CONTRATADA e do 
CONTRATANTE. A frequência será mensal, sendo uma amostra por andar, uma 
colhida anteriormente à limpeza e a outra no mesmo local, logo após a limpeza. 
O resultado dos testes laboratoriais poderão afetar os indicadores de 
performance e os respectivos fatores de ajustes no pagamento. A análise 
química microbiológica deverá ser suficiente para detectar a presença de 
bactérias, fungos, coliformes totais e fecais, de forma a permitir a apuração de 
redução e eliminação destes itens após a higienização; 

IX. Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, 
independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE; 

X. Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços; 

XI. Iniciar os serviços e seguir o cronograma no prazo fixado pela CONTRATANTE, 
que será entregue com mínimo de sete dias de antecedência; 

XII. Observar os horários determinados pela CONTRATANTE; 

XIII. Fornecer todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE no prazo de 5 
dias úteis, cabendo à mesma autorizar a justificativa do não cumprimento do 
prazo; 

XIV. Disponibilizar à CONTRATANTE os contatos (telefone e e-mail) dos 
responsáveis pela execução dos serviços; 

XV. Manter os dados cadastrais atualizados junto à CONTRATANTE; 

XVI. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

XVII. Reconhecer que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que 
vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros envolvendo coisa, propriedade ou 
pessoa, em decorrência da execução do objeto e por danos advindos de 
qualquer comportamento de seus empregados em serviço, correndo às suas 
expensas, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou as 
indenizações decorrentes de tais danos ou prejuízos; 

XVIII. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos 
causados por ação ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos 
envolvidos na execução do contrato; 
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XIX. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de 
sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas 
que possam surgir em decorrência do evento danoso; 

XX. Submeter-se às normas de segurança do CONTRATANTE, em especial quanto 
ao acesso às suas dependências e cumprir todas as normas da Cidade 
Administrativa; 

XXI. Utilizar os serviços da Cidade Administrativa como energia elétrica, elevadores, 
água e esgoto de modo a evitar desperdícios; 

XXII. Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar qualificada como 
de natureza grave não seja mantido, nem retorne às instalações da 
CONTRATANTE; 

 

XXIII. Responsabilizar-se caso ocorrer danos ao carpete e pisos acarpetados durante 
a lavagem tais como rasgar, descorar, enrugar, alterar a forma ou cor original 
etc.; 

XXIV. Comunicar ao agente previamente designado, de forma detalhada e por 
escrito, sobre qualquer eventualidade ou ocorrência que prejudique a 
execução do objeto deste contrato; 

XXV. Cumprir todas as especificações, prazos, metas e condições dispostas no Edital 
de Licitação e seus anexos. 

XXVI. Conservar e não danificar os carpetes. 

XXVII. Dimensionar o seu quadro de pessoal de modo a executar as tarefas com 
eficiência e dentro dos prazos definidos pela CONTRATANTE; 

XXVIII. Realizar os serviços com empregados da CONTRATADA, qualificados e 
treinados para a execução da tarefa, os quais deverão se apresentar 
devidamente uniformizados e identificados, devendo a CONTRATADA 
supervisionar os serviços, fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e 
observar as normas de segurança do trabalho. 

XXIX. Entregar mensalmente relatórios com as especificações dos EPIs e EPCs e dos 
uniformes que serão utilizados, sendo vedado a utilização de boné, chapéu, 
gorro, óculos escuros ou qualquer outro item que atrapalhe a identificação dos 
funcionários. 

XXX. Obedecer aos critérios constantes nas especificações do objeto. 

 

§2º - DA CONTRATANTE 

I. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente 
designado, podendo para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios 
gerenciais e auditar os relatórios de prestação do serviço elaborados pela 
CONTRATADA; 
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II. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos 
necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os 
serviços serão executados; 

III. Comunicar à CONTRATADA, em até 2 dias úteis e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do 
contrato, assinalando lhe prazo para que regularize sob pena de aplicar sanções 
legais e contratuais previstas. 

 

Cláusula Sétima – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

Os serviços serão aprovados nos termos descritos neste Termo de Referência e 
havendo necessidade de correção do serviço por parte da Contratada, os prazos de 
pagamento serão suspensos, ficando a Contratada sujeita à aplicação de multa e 
outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 

Cláusula Oitava - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das 
obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela Contratante:  

I. Advertência por escrito; 

II. Multa, nos seguintes limites máximos: 

• 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do objeto não executado; 

• 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o 
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas. 

• 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 
pertinente. 

• 5% (cinco por cento) o valor do contrato, em caso de recusa da contratada em 
efetuar o reforço de garantia. 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto 
Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 2012; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, conforme dispõe o art. 12 da Lei Estadual nº. 14.167/2002. 

A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas 
contratualmente. 

A multa será descontada dos pagamentos a que fizer jus a contratada. 

A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a 
ampla defesa e o contraditório. 
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As sanções previstas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP. 

 

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da CONTRATANTE, 
devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do 
objeto, em conformidade com o previsto no anexo I do edital, na proposta da 
CONTRATADA e neste instrumento. 

§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução 
do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para 
adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas; 

§ 2º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 
havidas na execução do objeto, incluídas as imperfeições de natureza técnica ou 
aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil; 

§ 3º O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto 
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do edital, seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA; 

Cláusula Décima – DA GARANTIA 

O serviço indicado neste Termo de Referência é garantido pelo período de duração da 
execução do serviço e, além dele, quando identificado que falhas e danos que foram 
causados ao Governo de Minas Gerais em função da atuação da CONTRATADA, nas 
condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

§1º Durante o prazo do contrato, a CONTRATADA obriga-se a reparar as falhas, 
qualquer dano a bens da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves ou a Bens 
de terceiros, que tenham sido ocasionados, direta ou indiretamente, por seus 
empregados ou por funcionários de sua responsabilidade. 

É de responsabilidade da CONTRATADA o ônus da prova da origem das falhas. 

Cláusula Décima Primeira - DA VIGÊNCIA 

Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do 
seu extrato no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais, podendo ser prorrogado nos 
termos do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

Cláusula Décima Segunda - DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º 
8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade 
competente. 

Cláusula Décima Terceira - DO REAJUSTE 

O contrato será reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do envio da proposta, 
conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, 
XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93. 
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O reajuste será devido somente se pleiteado pela CONTRATADA e mediante aprovação 
da CONTRATANTE, sendo calculado nos termos da resolução conjunta SEPLAG/SEF Nº 
8898 de 14 de junho de 2013, ou outra norma que a venha substituir. 

Cláusula Décima Quarta - DA RESCISÃO 

A rescisão do Contrato poderá ser, de acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93: 

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. 

§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato, se houver, e/ou pagamentos 
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados; 

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido; 

§3º É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada, com e ou em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato; 

§4º As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de 
propriedade da outra parte, acaso em seu poder; 

§5º No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado 
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade 
de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras; 

§6º O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

III - Indenizações e multas. 

Cláusula Décima Quinta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual; 

II - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto 
deste pregão. 

Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS 
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Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 
10.520, de 17 de Julho de 2002, e na Lei nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente, 
bem como nos demais regulamentos e normas administrativas nacionais e estaduais, 
que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 
 
Cláusula Décima Sétima - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de 
Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93 de 21/06/1993. 
 
 
Cláusula Décima Oitava - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato. 

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, 
juntamente com as testemunhas que também o assinam. 

 

 

Belo Horizonte, MG,            de                                       de 2018. 

 

Assinam eletronicamente: 

CONTRATANTE: (órgão da Administração)  

 

                         

   

CONTRATADA: (Nome empresarial e CNPJ)  
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ANEXO V MODELO DECLARAÇÃO - VISITA TÉCNICA 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº _________ /2018. 

 

 

 

Declaramos que, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico nº 
....................../2018, que (nome)_________, (profissão)________, portador(a) da 
CI/RG nº _________ e do CPF nº ___________ , da empresa 
___________________estabelecida no (endereço)______________, compareceu 
como seu representante  legal, para os fins da presente declaração, perante a SEPLAG, 
e vistoriou os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, 
tomando plena ciência das condições existentes. 

 

Belo Horizonte, MG,               de                                        de 2018. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura (Responsável da empresa) 

 

 

___________________________________ 

Servidor (nome e masp) 
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ANEXO VI DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA NÃO VISITAÇÃO 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº __________ /2018. 

 

 

A empresa ________________________________________, CNPJ/MF nº 
______________________, por intermédio de seu (s) representante (s) legal (is), 
______________________________, RG ____________________ e CPF nº  
______________________, declara (m) que optou por NÃO REALIZAR A VISITAÇÃO 
TÉCNICA, oferecida pela SEPLAG. 

 

Assim, ao participar do certame, aceita as condições previstas no instrumento 
convocatório.  

 

Declara ainda que, caso seja vencedora do processo, oferecerá os serviços solicitados, 
não podendo alegar desconhecimento para abster-se de qualquer obrigação 
contratada. 

 

_______________________, ___ de _________________ de 2018. 

 

 

Assinatura do responsável/representante da empresa 

 

Nome (Doc. de Identidade e CPF) 

 

Cargo/Função na empresa 


