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CARTA-CONVITE
Nº 01/2019

 

O Gabinete Militar do Governador, por meio da Subchefia do Gabinete Militar do Governador,
convida EMPRESAS INTERESSADAS do ramo de DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO
DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS a apresentar
Proposta Comercial para a execução dos serviços descritos no Capítulo I – Objeto desta Carta-
Convite e especificados no Termo de Referência – Anexo I. A realização desta Carta-Convite
obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Qualquer interessado pode se manifestar, por escrito ou correio eletrônico
(dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br),  e dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data
designada para a abertura das propostas, o interesse em participar do certame.

Juntamente com a manifestação do interesse em participar do certame, a empresa deverá
encaminhar, para cadastro prévio no órgão, o rol de documentação constante nos artigos 27 a 32
da Lei 8.666/93, sem o qual a empresa estará inabilitada para apresentação de Proposta
Comercial.

Os recursos para a execução dos serviços objeto desta Carta-Convite são provenientes do
orçamento do próprio Órgão, conforme Lei de Orçamento Anual 2019.

 

DATA: 03/12/2019

HORA: 14h00

LOCAL: Sala de Reunião do Gabinete Militar do Governador
 

Comissão de Licitação
Carta-Convite n.º 01/2019

Palácio Tiradentes - 2º andar – Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG

CEP: 31.630–901

Fone: (31) 3915-0185 / 0221

E-mail: dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br

 

ANEXOS:
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I – Termo de Referência
II – Minuta do Contrato
 

CAPÍTULO I
DO OBJETO
A presente Carta-Convite tem por objeto a convocação de empresas para apresentação de
Propostas Comerciais, visando a contratação de SERVIÇO DE DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO
DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS  para o
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, conforme detalhamento dos
serviços descritos no Termo de Referência, Anexo I, que é parte integrante desta Carta-Convite.

 

CAPÍTULO II
PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADES
2.1 A Licitante providenciará todas as informações solicitadas nesta Carta- Convite, cujo
Representante Legal deverá assinar os documentos constantes das propostas e rubricar todas
as suas folhas;

2.2 a proposta, documentos e toda correspondência trocada entre a Licitante e a Comissão,
deverão ser apresentados em português;

2.3 documentos complementares e literatura impressa por terceiros, fornecida pela Licitante,
poderão ser redigidos em qualquer idioma, desde que estejam acompanhados de tradução
clara para o português, prevalecendo, neste caso, a tradução, para os propósitos de
interpretação dos respectivos documentos;

2.4 a participação na presente Licitação com a entrega dos envelopes de Proposta Comercial,
implica na aceitação integral e irretratável aos termos estabelecidos nesta Carta-Convite e seus
anexos, das normas que a regem, bem como a renúncia pelas Licitantes estrangeiras, a
qualquer reclamação por via diplomática.

 

CAPÍTULO III
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
3.1 Qualquer Licitante poderá solicitar esclarecimentos sobre a Carta-Convite, mediante
correio eletrônico, enviada ao endereço da Diretoria de Licitações e Contratos,
dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br, até o dia 29/11/2019, às 17h00. A Comissão responderá, por
correio eletrônico, no máximo até o dia 02/12/2019, às 18h00;

3.2 serão enviadas via correio eletrônico cópias das respostas, sem identificação de sua
origem, a todas as Licitantes;

3.3 vencidos os prazos regulamentares, não serão aceitas quaisquer alegações, declaração de
desconhecimento de fatos, partes ou detalhes como justificativa para impedimento do
encaminhamento normal das atividades relativas ao pleito licitatório ou para o não cumprimento
de acordos pactuados em instrumentos contratuais.

 

CAPÍTULO IV
ALTERAÇÕES NA CARTA–CONVITE
4.1 A Comissão poderá, em qualquer tempo, antes do vencimento do prazo de apresentação
de propostas, por iniciativa própria ou em atenção a um esclarecimento solicitado por uma
Licitante, modificar os documentos de licitação por meio de emendas;

4.2 as Licitantes que tenham recebido a Carta-Convite serão, obrigatoriamente, notificadas por
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correio eletrônico, sobre alterações efetuadas na Carta-Convite;

4.3 a Comissão poderá, a seu critério, prorrogar o prazo de apresentação das propostas, por
motivos internos ou para possibilitar às Licitantes a realização de ajustes em suas propostas,
decorrentes das emendas ou erratas inseridas na Carta-Convite.

 

CAPÍTULO V
DA REPRESENTAÇÃO DAS LICITANTES
5.1 Cada Licitante deverá, nos atos do presente certame, fazer-se representar por pessoa
devidamente credenciada, mediante apresentação, por ocasião da entrega dos envelopes, de
um dos seguintes instrumentos:

a) Procuração lavrada por instrumento público ou particular, esta última com firma reconhecida,
indicando a outorga de poderes na forma exigida; ou

b) documento idôneo que comprove a sua condição de sócio, gerente ou administrador da
Licitante e que declare os limites de sua atuação;

5.2 a ausência de representação ou a incorreção de qualquer dos documentos referidos na
Cláusula 5.1 não inabilitará a Licitante, mas obstará o representante de responder pela mesma
no transcurso do certame;

5.3 não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma Licitante.

 

CAPÍTULO VI
DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
6.1 Apresentação dos Envelopes
6.1.1 Os envelopes, devidamente fechados, deverão ser entregues à Comissão, pelo
representante credenciado de cada Licitante, no dia, hora e local indicados acima e deverão
conter o seguinte endereçamento:

 

ENVELOPE - PROPOSTA COMERCIAL
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS

A/C
Comissão de Licitação
Carta-Convite n.º 01/2019

Palácio Tiradentes - 2º andar – Rodovia Prefeito

Américo Gianetti, s/n - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG

CEP: 31.630 - 901 - Fone: (31) 3915-0185 / 0221

E-mail: dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br

 

6.1.2 no verso de cada envelope deverá constar o nome e endereço da Licitante;
6.1.3 a Comissão não receberá propostas fora do dia, hora e local estabelecidos nesta Carta-
Convite;

6.1.4 no caso de discrepância entre as diversas vias das propostas, prevalecerá o original. O
original e todas as cópias das Propostas Comerciais deverão ser impressos e assinados pelo
representante autorizado da Licitante. Todas as páginas deverão ser rubricadas pela pessoa
ou pessoas signatárias das propostas.

6.2 Envelope – Proposta Comercial
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6.2.1 A Proposta Comercial deverá ser apresentada em 01 (um) original e 01 (uma) cópia,
redigida no idioma português, com seus valores em Reais (R$), em papel timbrado da
Licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e preço final em reais. As vias deverão ser
identificadas no próprio documento como original ou cópia;

6.2.2 a Proposta Comercial deverá incluir todos os custos associados aos serviços;

6.2.3 a Proposta Comercial deverá conter no mínimo: identificação da Licitante; validade da
proposta com mínimo de 90 (noventa) dias; preço;

6.2.4 a omissão de qualquer despesa necessária a perfeita operação do objeto será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a Licitante pleitear
acréscimo após a entrega das propostas;

6.2.5 qualquer outra exigência, formulada nos Anexos desta Carta-Convite deverá ser
integralmente atendida;

6.2.6 as empresas deverão indicar o prazo de validade das propostas, que não poderá ser
inferior a 90 (noventa) dias a partir da data de sua apresentação.

 

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES
E VALIDAÇÃO FORMAL DAS PROPOSTAS
7.1 Na sessão de abertura, na data, hora e local indicados nesta Carta–Convite, à vista dos
representantes das Licitantes, a Comissão dará início aos trabalhos recebendo os envelopes
fechados contendo as Propostas Comerciais;

7.2 o não comparecimento do representante da Licitante nos atos de recebimento e abertura
dos envelopes e nas demais sessões da licitação não ensejará reclamações, não obstará o
prosseguimento dos trabalhos da Comissão e nem influenciará suas decisões;

7.3 a Comissão iniciará a abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial das
Licitantes, devendo os representantes das Licitantes, bem como os integrantes da
Comissão, assinarem todas Propostas Comerciais;

7.4 a Comissão, baseada única e exclusivamente nos documentos originais das propostas,
sem recorrer a qualquer espécie de informação externa, determinará se as propostas se
ajustam ao Termo de Referência – Anexo I e demais exigências da Carta-Convite, não contendo
expressões de interpretação dúbia, lacunas ou omissões substantivas que possam prejudicar o
processo de avaliação;

7.5 caso sejam constatadas ausência, ilegibilidade ou incompatibilidade, de documentos ou de
assinaturas, falhas ou erros de preenchimento irrecuperáveis e que prejudiquem a avaliação
objetiva da proposta, segundo os critérios contidos na Carta-Convite, a proposta será rejeitada
e, consequentemente, não será considerada para fins de avaliação;

7.6 a Comissão poderá relevar pequenas irregularidades nas propostas, assim entendidas as
falhas, erros ou omissões que possam ser facilmente recuperadas através de outras
informações existentes na própria proposta e que não beneficie injustamente um Licitante em
detrimento de outro;

7.7 após a abertura das propostas, é vedada a inclusão de quaisquer documentos ou
informações que deveriam constar originalmente da proposta;

7.7.1 os erros de cálculo serão retificados segundo os seguintes critérios:

a) se existir uma discrepância entre preços unitários e o preços totais, obtidos em função das
quantidades, prevalecerá o preço unitário. O preço total será corrigido;

b) se existir discrepância entre valores por extenso e numérico, prevalecerá o valor por extenso;

c) se a Licitante não ratificar a correção dos erros, segundo os critérios descritos
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anteriormente, a proposta será rejeitada;

d) se faltarem dados, inviabilizando a aplicação dos critérios acima estabelecidos para
recuperação das lacunas ou erros detectados, a proposta será rejeitada;

7.8 serão validadas para fins de julgamento e classificação apenas as propostas que se
ajustam ao Termo de Referência – Anexo I e demais exigências da Carta-Convite.

 

CAPÍTULO VIII
DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
8.1 Serão desclassificadas as Licitantes que não tiveram as propostas validadas;

8.2 as Licitantes serão classificadas por ordem de menor preço da proposta comercial.

 

CAPÍTULO IX
DA CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
 

9.1 A contratação da Licitante classificada na forma disposta neste certame far-se-á de acordo
com a minuta de Contrato, constante do Anexo II desta Carta – convite;

9.2 a Licitante adjudicada deverá assinar o Contrato dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias,
após o qual incidirão as penalidades previstas nesta Carta-Convite;

9.3 a Licitante selecionada deverá iniciar os serviços em no máximo 05 (cinco) dias úteis após
a emissão da NOTA DE EMPENHO.

9.4 Os pagamentos relativos aos serviços serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados a
partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal;

 

CAPÍTULO X
DAS PENALIDADES
10.1 A contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela falta
de execução total ou parcial do Contrato:

I – multas

1. de 0,1 % (um décimo por cento) do valor total, na qual tenha sido entregue ou realizado
(provisória ou definitivamente) com atraso, qualquer produto ou serviço a ele destinado,
aplicável por dia de atraso, entendendo-se como atraso, o não cumprimento do prazo
contratual de entrega/realização do produto/serviço;

2. de 1% (um por cento) do valor total do Contrato por infração a qualquer de suas cláusulas
ou condições, que não as especificadas na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência;

10.2 incidirá nas penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, a
Licitante vencedora que se recusar, sem justificativa, a assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

 

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 As Licitantes são responsáveis pela fidelidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer época;
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11.2 é facultado à Comissão o direito de, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, inclusive procedendo
visitas de inspeção às instalações da(s) empresa(s), vedada a inclusão posterior de documento
que deveria constar originalmente das propostas;

11.3    o Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais reserva-se o direito de discutir
amplamente com a Licitante, classificada neste certame, a Proposta Comercial apresentada,
podendo a mesma ser adequada, ajustada e redimensionada, conforme interesses e
entendimentos entre as partes até os limites previstos no artigo 65, I, alínea “d “§ 1º da Lei nº
8.666/93;

11.4    o Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais reserva-se o direito de revogar ou
anular, cancelar ou transferir no todo ou em parte, a presente Carta-Convite, por conveniência
administrativa ou por ilegalidade, sem que às Licitantes caiba direito a reclamação ou pedido
de indenização de qualquer espécie;

11.5    a homologação do resultado desta Carta-Convite não implicará o direito à contratação
dos serviços;

11.6    será comunicada em tempo hábil, por escrito, às empresas convidadas, qualquer
alteração que importe em modificação dos termos desta Carta-Convite, desde que possa afetar
a apresentação e a avaliação das propostas;

11.7    a participação na presente Carta-Convite implica aceitação integral e irretratável das
normas e procedimentos nela previstos, inadmitida, a qualquer título, a formulação de dúvidas
ou alegações de desconhecimento findado o prazo para apresentação das propostas;

11.8 a presente Carta-Convite obedece às disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019.

 

Helvécio Fraga dos Santos, Tenente-Coronel PM
SUBCHEFE DO GABINETE MILITAR

DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 

 

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
1.1 OBJETO
Contratação de empresa especializada para execução de SERVIÇO DE DESATIVAÇÃO E
REMOÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS
do GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, segundo as condições e
especificações previstas neste Termo de Referência por meio de licitação na modalidade
pregão, na sua forma eletrônica.

 

1.2 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
LOCAL A SER REALIZADO O SERVIÇO:  Rua Tomé de Souza, nº 1332, Bairro Funcionários,
Belo Horizonte/MG.

REGIME DE EXECUÇÃO: empreitada por preço global.

PERMITE SUBCONTRATAÇÃO: Sim.
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TIPO DE LICITAÇÃO: Carta Convite / Menor preço.

CONTATO DO RESPONSÁVEL: Capitão BM Rafael Castro Solha, (31) 3915-0185.

 

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A necessidade de remoção e desmobilização de tanques e do sistema de armazenamento
e abastecimento de combustíveis se deve em virtude do encerramento dessa atividade. A
permanência desses equipamentos nas condições atuais trazem risco de ocorrência de danos
ambientais, com escoamento dos seus resíduos para o subsolo e/ou para o lençol freático, além
dos riscos à segurança.

2.2 Considerando que o GMG não dispõe de técnicos especializados em seu quadro de
servidores que efetuem os serviços ora licitados, faz-se necessária a contratação de empresa
especializada na prestação dos referidos serviços.

2.3 A realização da licitação para contratação dos serviços de desativação e remoção do
sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis na modalidade Carta Convite decorre
do fato de que as características desses serviços enquadram-se nos requisitos fundamentais
para a utilização desse sistema, serviços comuns, até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais).

 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
3.1 ITEM 01 – Prestação de serviços de retirada de tanques de combustíveis subterrâneos, no
total de 02 (dois) com capacidade de: de 15.000 litros. Teste de estanqueidade dos tanques,
plano de remoção de SASC (Sistema de Abastecimento Subterrâneo e Combustíveis)
conforme NBR 14.973. Inertização dos SASC e linhas, desgaseificação, remoção sem
preenchimento das cavas, coleta de amostras das cavas, medidas de VOC (compostos
orgânicos voláteis). Transporte e destino dos resíduos dos tanques, análise laboratorial das
amostras de solo das cavas e relatório de passivo ambiental das cavas.

 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços Iniciais
1.1 Teste de Estanqueidade dos tanques
1.2 Plano de remoção de SASC conforme NBR 14.973
2 Serviço de remoção e amostragem

2.1 Inertização dos SASC e linhas
2.2 Desgaseificação dos tanques
2.3 Remoção dos SASC sem preenchimento das cavas
2.4 Coleta de amostra das cavas
2.5 Medidas de VOC
3 Destino dos Tanques

3.1 Transporte
3.2 Destino dos resíduos dos tanques
4 Relatório de passivo das cavas

4.1 Analise laboratorial das amostras de solo das cavas
4.2 Relatório de passivo ambiental das cavas

 

3.2 ITEM 02 – Reaterro da área dos tanques, manutenção/reparação do pátio, calçadas,
sinalização e demais locais afetados pela execução do serviço. Todo o processo de execução
dos serviços de recapeamento obedecerá as regras e normas da ABNT.

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 Reaterro da área dos tanques
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1.1 Fornecimento e transporte de solo tipo A-2-4 para aterro
1.2 Compactação de aterro a 100% do proctor normal
1.3 Fornecimento e transporte de solo tipo A-2-4 para sub base
1.4 Sub base de solo estabilizado granulométricamente sem mistura
1.5 Base de brita graduada - BC
1.6 Transporte comercial com caminhão basculante em rodovia pavimentada BG)
2 Recapeamento do pátio

2.1 Correção de defeitos com mistura betuminosa
2.2 Mistura betuminosa a quente AC/BC
2.3 Fornecimento de CAP 50/70
2.4 Transporte de CAP 50/70
2.5 Transporte comercial com caminhão basculante em rodovia pavimentada (CBUQ)
2.6 Pintura de ligação
2.7 Fornecimento de RR-1C
2.8 Transporte de RR-1C
2.9 Recomposição do Revestimento com mistura betuminosa a quente
2.10 Mistura betuminosa a quente AC/BC
2.11 Fornecimento de CAP 50/70
2.12 Transporte de CAP 50/70
2.13 Transporte comercial com caminhão basculante em rodovia pavimentada (CBUQ)

3 Calçadas
3.1 Concreto estrutural fck 10MPa contr.raz.uso ger. (confecção e lançamento) AC/BC
3.2 Concreto estrutural fck 20MPa contr.raz.uso ger. (confecção e lançamento) AC/BC
3.3 Forma comum de madeira
4 Sinalização

4.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica

 

3.3 Estão incluídos nos serviços, caso necessário:

3.3.1 avaliações de riscos;

3.3.2 planejamento para desativação dos tanques;

3.3.3 procedimento de segurança para abertura dos tanques;

3.3.4 retirada do lastro de combustível;

3.3.5 desativação dos 02 (dois) tanques de 15m3 e suas respectivas linhas e materiais
inerentes aos tanques;

3.3.6 inertização ou desgaseificação por hidrojateamento;

3.3.7 remoção dos tanques;

3.3.8 transporte dos tanques;

3.3.9 destinação, preparação e adaptação do tanque;

3.3.10 desativação da câmara de contenção da boca-de-visita;

3.3.11 desativação da câmara de contenção de descarga de combustível;

3.3.12 desativação da câmara de contenção da unidade e abastecimento;

3.3.13 desativação da câmara da unidade de filtragem;

3.3.14 desativação de flanges de vedação;

3.3.15 desativação para as tubulações de respiro;

3.3.16 desativação de descarga de combustível;

3.3.17 desativação de tubos metálicos flexível;
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3.3.18 abertura da boca de visita ao tanque;

3.3.19 desativação de periféricos de descarga (câmara de calçada com reservatório de
contenção, válvula antitransbordamento, dipositivo de descarga selada, tubo de descarga
selada, etc.);

3.3.20 desativação de equipamento periféricos das bombas (reservatório de contenção para
bombas, cheques válvulas, unidades seladoras, etc.)

3.3.21 desativação de conexões e ferramentas (adaptadores para conexões eletro soldáveis,
tubulação não metálica, tubulação não metálica – água/gás, conexões mecânicas, conexões
eletro soldáveis, etc.)

3.3.22 desativação de instalação de materiais galvanizados (tubos, luvas, válvulas, bujão, etc.).

3.4 É responsabilidade da contratada para a execução do objeto:

3.4.1 autorização junto aos órgãos para descomissionamento dos tanques subterrâneos;

3.4.2 destinação final dos tanques;

3.4.3 inertização dos tanques;

3.4.4 laudo de acompanhamento ambiental de solo removido;

3.4.5 remoção da água contaminada;

3.4.6 remoção dos tanques com fechamento das cavas;

3.4.7 transporte e destinação de todos os materiais do sistema de armazenamento subterrâneo
de combustíveis;

3.4.8 todo e qualquer resíduo gerado durante os serviços prestados;

3.4.9 destinação de material contaminado que por ventura possa ter (vide item 4.10.1).

 

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1. A REMOÇÃO é o processo de retirada de tanques de um determinado empreendimento,
não implicando no encerramento de suas atividades. A DESMOBILIZAÇÃO é o processo em
que todos os equipamentos do sistema de armazenamento e abastecimento são retirados do
local em decorrência do encerramento da atividade de armazenamento de combustíveis ou em
virtude do encerramento das atividades do empreendimento.

4.2. Antes do início dos trabalhos de remoção dos tanques, a empresa contratada deverá
comunicar a retirada aos setores dos órgãos competentes;

4.3. Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução dos serviços.

4.4. Acompanhamento dos serviços (diretamente sem ausência na execução) de responsável
técnico da Empresa.

4.5. Realizar e acompanhar todo o processo junto aos órgãos competentes, com o pagamento
de tributos referente ao serviço contratado.

4.6. Executar o teste de estanqueidade dos tanques e plano de remoção de SASC (Sistema de
Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis) conforme NBR 14.973.

4.7. Inertização dos SASC e linhas, desgaseificação, remoção sem o preenchimento das cavas,
coleta de amostras das cavas, medidas de VOC (compostos orgânicos voláteis)

4.8. É necessário a realização de pelo menos 09 (nove) medições de gases para cada cava de
tanque removido, de acordo com o seguinte critério:

4.9.1. 1 (um) ponto de medição de gases a meia altura e meia largura da cava em cada
extremidade do tanque (calota);

4.9.2. 4 (quatro) pontos de medição de gases, sendo dois em cada parede lateral, a meia
altura, alinhados com os pontos de carga  (enchimento) e sucção (saída de produto);
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4.9.3. 3 (três) pontos de medição no fundo da cava sendo um na projeção do ponto de carga e o
outro na projeção do ponto de sucção e 1 no meio.

4.9.4. Na amostra de solo coletada na cava, deve ser realizada a medição de gases de acordo
com o seguinte procedimento:

A - Preencha a metade de um saco plástico impermeável auto-selante (preferencialmente de
polietileno), com um litro de capacidade, com o solo amostrado e, imediatamente, feche o lacre.
Quebre manualmente os torrões existentes (sem abrir o recipiente), agite vigorosamente a
amostra por 15 segundos e mantenha-a em repouso por cerca de 10 minutos até a medição.

B - No momento da medição, registre a temperatura ambiente, agite novamente a amostra por
15 segundos e realize imediatamente a medição dos gases presentes no espaço vazio do
recipiente, introduzindo o tubo de medição sonda) do equipamento de medição no saco plástico
por meio de um pequeno orifício a ser feito no mesmo, evitando tocar o solo ou as paredes do
recipiente.

C - Registre o maior valor observado durante a medição, o qual normalmente ocorre a
aproximadamente trinta segundos após o início da medição (verificar indicação contida no
manual do fabricante). Medições erráticas podem ocorrer em função de altas concentrações de
gases orgânicos ou elevada umidade. Nesta situação, alguns equipamentos analógicos podem
indicar zero imediatamente após ter assinalado uma alta concentração de compostos voláteis.
Em situações semelhantes, registre no caderno de campo, as anomalias observadas.

D - Utilize equipamentos com detector de foto-ionização (PID) com lâmpada de 10,2 eV, ou
maior, oxidação catalítica ou ionização em chama (FID). Siga as instruções contidas no manual
fornecido pelo fabricante para o uso, manutenção e calibração do equipamento. Anote os
registros correspondentes à calibração.

E - Iniciada a medição com um determinado equipamento, o mesmo deve ser utilizado em
todas as amostras da área investigada. Caso isto não seja possível, substitua o equipamento
defeituoso por outro dotado do mesmo detector.

4.9.5. Realizada a medição de gases em todas as amostras coletadas, identifique a que
apresentou a maior concentração, devendo ser coletada outra alíquota de amostra no mesmo
ponto que apresentou as maiores concentrações. Essa amostra deve ser transferida,
rapidamente, para frasco de vidro com boca larga e tampa com vedação em teflon,
preenchendo-se todo o frasco, evitando-se espaços vazios no interior do mesmo. No caso de
ser utilizado frasco do tipo head space, preencher a metade do frasco e lacrá-lo imediatamente.
Identifique cada frasco com a localização do ponto de medição, a profundidade de medição e a
concentração de gases medida em campo e, posteriormente, encaminhe para o laboratório.

4.9.6. Realizada a medição de gases, deve ser coletada uma amostra de solo para análise
química, para cada tanque removido, correspondendo ao ponto no qual foi constatado o maior
valor de concentração de gases. Caso todas as medições sejam nulas, deve ser coletada uma
amostra no fundo da cava, na projeção do ponto de carga do tanque.

4.10. Os seguintes destinos podem ser dados ao solo retirado de cada cava de tanque:

4.10.1. Retornar para a cava e aguardar o resultado da análise química do solo para saber se o
mesmo encontra-se contaminado. Caso as concentrações observadas ultrapassem os níveis
aceitáveis estabelecidos pelo ACBR(1) (NABR para cenário comercial mais restritivo), a
contratada providenciará o tratamento ou destinação de solo e/ou material contaminado ao
custo do menor de 03 (três orçamentos) apresentados pela contratada, devidamente aprovado
pela contratante. Não sendo os orçamentos apresentados aprovados pela administração, esta
providenciará novos orçamentos, ficando a contratada responsável pela execução do serviço
pelo preço médio obtido. A administração assegurará reserva orçamentária extra, através de
empenho ou reforço, para caso seja necessária a execução do serviço disposto neste item.

4.13. Em caso de contaminação do solo, baseado no relatório do Laudo Laboratorial, a
contratada providenciará a descontaminação e análise de risco ambiental, conforme normas em
vigor.
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4.11. Os tanques devem ser removidos e destinados conforme a norma ABNT NBR 14973.

4.12. Após a análise química do solo, a empresa irá recompor o piso.

 

5. PROPOSTA
5.1 A proposta, que compreende a descrição do serviço ofertado pelo licitante, com preço total,
deverá ser compatível com as especificações constantes do Termo de Referência, bem como
atender as seguintes exigências:

A - Descrição do serviço observadas as mesmas especificações constantes do Termo de
Referência, de forma clara e específica.

B - O prazo de validade da proposta deve ser de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
assinatura.

5.2 A cargo do GMG, poderá ser exigida toda a composição dos custos unitários dos serviços.

 

6. DA VISTORIA
6.1 As empresas, convidadas ou interessadas, por meio de um representante, deverão procurar
o Responsável pela Unidade Local GMG para efetuar a visita técnica do local dos serviços
referidos nos itens, para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à
natureza dos trabalhos.

6.2. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços em até  24 (vinte e
quatro) horas antes da data fixada para a abertura das propostas comerciais, com o objetivo de
inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de
horário junto ao responsável, Capitão BM Rafael Castro Solha, telefone (31) 3915-0185.

6.3. Tendo em vista a faculdade na realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de
preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão.

 

7. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE EXECUÇÃO
7.1. A empresa vencedora da licitação terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos,
para a entrega do serviço, contados a partir da data da NOTA DE EMPENHO, que será
encaminhado via e-mail cadastrado na proposta.

7.1.2. O prazo poderá ser prorrogado desde que devidamente justificado e aceito pela
Administração.

7.2. As empresas que não cumprirem o prazo acima estipulado estarão sujeitas às sanções
estabelecidas na Carta Convite e na Lei 8.666/93.

 

8. GARANTIA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS
8.1 A questão da responsabilidade dos empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1245 do Código Civil de 1916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis,
o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco)
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do
solo.”
 

9. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
9.1 Caberá ao licitante vencedor:
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9.1.1 Cumprir todas as exigências constantes da Carta Convite e seus anexos.

9.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe
técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

9.1.3 Alocar durante todo o período das obras ao menos um profissional de nível superior, com
experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da região onde os serviços foram executados.

9.1.4 Emitir relatório das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão todas
as informações pertinentes e/ou solicitadas pela Administração.

9.1.5 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de acordo
com as especificações estipuladas pelo Termo de Referência.

9.1.6 Realizar, com zelo e fidelidade a pratica da boa execução dos serviços, observando as
formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, não
se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se
compromete, desde já, submeter-se.

9.1.7 Fornecer e manter no canteiro de serviços, tudo que for necessário à execução dos
serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

9.1.8 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços,
recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado.

9.1.9 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações,
exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da
Administração em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato,
fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços.

9.1.10 Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

9.1.11 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo,
em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamentos
de proteção individual (EPI) apropriado.

9.1.12 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em
execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização.

9.1.13 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo
modificações sem a prévia consulta e concordância da Administração.

9.1.14 Providenciar junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.

9.1.15 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços,
arcando com todas as despesas, sem ônus adicional ao GMG.

9.1.16 Será permitida a subcontratação, devendo ser dada ciência à Administração.

9.1.17 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção
individuais (EPI’s) necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as
normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

9.1.18 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares do GMG, cabendo à licitante
vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

9.1.19 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.
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9.1.20 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do
Sindicato de Classe, a que seus empregados estiverem filiados, sem ônus adicional ao GMG.

9.1.21 Fornecer, mensalmente, declaração por escrito, sob as penas da lei, de que estão
cumprindo integralmente com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes
do contrato, de acordo com o disposto no art. 71, da Lei nº 8.666/93, sem o prejuízo da consulta
acerca da regularidade trabalhista prevista no art. 29, inciso V da Lei nº 8.666/93.

9.1.22 pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como
recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

9.1.23 A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do
contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao GMG, nem poderá onerar o
objeto deste Convite, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vínculo de responsabilidade, ativa ou passiva, com o GMG.

9.1.24 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência
pela licitante vencedora, ou no prazo para tanto, estabelecido pela fiscalização.

9.1.25 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

9.1.26 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
serviços antes da sua execução.

9.1.27 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades
objeto desta licitação, sem prévia autorização do GMG.

9.1.28 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento
do presente Convite.

9.1.29 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente
ao GMG ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

9.1.31 Prestar esclarecimentos ao GMG sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,
independente de solicitação.

 

 10. OBRIGAÇÕES DO GMG
10.1 Caberá ao GMG:

10.1.1 Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa
cumprir o objeto desta licitação.

10.1.2 Prestar todas as informações solicitadas pela licitante vencedora.

10.2 Nomear gestores para executar a fiscalização do contrato, que registrará todas as
ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a imediata
correção das irregularidades apontadas.

10.2.1 A existência e a atuação da fiscalização do GMG, em nada restringe a responsabilidade
técnica única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto
contratado.

10.3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10.4 Cumprir as demais obrigações contidas no Convite.
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11. FISCALIZAÇÃO
11.1 A fiscalização dos serviços estabelecidos no presente Convite será efetuada por um
servidor a ser designado pela Subchefia do GMG, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a
qualidade do serviço executado e o atendimento dos padrões e normas requeridos para a
intervenção.

 

12. SANÇÕES
12.1 As sanções por atraso ou inexecução total ou parcial do serviço estão elencadas no
Convite e na Lei 8.666/93.

 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019.

 

Helvécio Fraga dos Santos, Tenente-Coronel PM
SUBCHEFE DO GABINETE MILITAR

DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS
 

 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
 

CONTRATO Nº --/2019 DE -------- QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL E A EMPRESA ----------, NA FORMA
ABAIXO:
                                                                                     

O Estado de Minas Gerais, através do GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL , situado na Rodovia Papa João Paulo II,
n. 3.777, Palácio Tiradentes, 2º andar, bairro Serra Verde, na cidade de Belo Horizonte, Minas
Gerais, endereço de correio eletrônico: dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br; inscrito(a) no CNPJ sob
o nº 18.715.565/0001-10, doravante denominada CONTRATANTE, representado pelo seu
Chefe, CORONEL PM -------- carteira de identidade n. ----- e inscrito no CPF sob o n. -------- e a
empresa --------------------, endereço de correio eletrônico: -----; inscrito(a) no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número --------, com sede na ---------, bairro -----------, --------,
neste ato representada pelo Sr. ------------,portador(a) da Carteira de Identidade nº ----- - ----, e
inscrito no CPF sob o nº --------------, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato, decorrente da Carta Convite nº. ---------------------, que será regido pela Lei
Federal nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as
demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O objeto do presente Termo de Contrato é a ------------------------------------------------------------
estabelecidas no Termo de Referência, anexo da Carta Convite nº. -------

Este Termo de Contrato vincula-se a Carta Convite nº. ------------------ e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

Objeto da contratação:

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
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 A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de Referência,
Anexo do Processo ----------, inclusive no tocante a prazos.
 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
Este contrato tem vigência de -- (--) meses, a partir da publicação do seu extrato no órgão oficial
de imprensa;

 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
O valor total da contratação é de R$ --------------
O valor acima é  estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos serviços efetivamente prestados.

 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s) dotação(s) orçamentária(s), e
daquelas que vierem a substituí-las:

No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se na Carta Convite.
 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representantes designados
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida na Carta Convite.
 

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e os materiais
que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital.

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas na Carta
Convite e Termo de Referência.
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão observadas as
determinações que se seguem.

O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de
ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com
os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

“prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa
de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de licitação ou execução do
contrato;

“prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de
licitação ou a execução de um contrato em detrimento do contratante;

“prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a
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apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do contratante, destinado a estabelecer
os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o contratante dos
benefícios da competição livre e aberta;

“prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente,
pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo de
licitação ou afetar a execução de um contrato;

“prática obstrutiva” significa:

destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para investigação ou
oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
contratante ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou
conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas
a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a
investigação; ou

agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do contratante ou outro
órgão de Controle de investigar e auditar.

O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação
vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.

A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I
da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
 

CLÁUSULA - DÉCIMA PRIMEIRA - ANTINEPOTISMO
É vedado a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e Termo de
Referência.
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

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

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

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078,
de 199

     

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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 8.666/93 de 21/06/1993.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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.

 

 

Helvécio Fraga dos Santos, Tenente-Coronel PM
SUBCHEFE DO GABINETE MILITAR

DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS

 

Documento assinado eletronicamente por Helvecio Fraga dos Santos, Subchefe do
Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, em 27/11/2019, às 14:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
9481379 e o código CRC 9E13FE64.

Referência: Processo nº 1070.01.0003249/2019-64 SEI nº 9481379
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