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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

IPSEMG INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Departamento de Compras

Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL  Nº 001/2021 

PROCESSO SEI Nº 2010.01.0043841/2021-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA) 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO
LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO AMPLA (SEM RESERVA DE ITEM/LOTE PARA ME E EPP)

OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, JUNTO AO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO –
HGIP, SEM ÔNUS PARA O IPSEMG, NECESSÁRIOS AO SEPULTAMENTO DE CORPOS, MEMBROS AMPUTADOS, PRODUTO DE FECUNDAÇÃO SEM SINAIS VITAIS E PLACENTA DE PACIENTES, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E A REALIZAÇÃO DE TRANSLADOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DIRETA DO RESPONSÁVEL LEGAL DO PACIENTE OU, CONFORME
O CASO, DO RESPONSÁVEL LEGAL INDICADO PELO INSTITUTO.

RECIBO

 

 

A empresa_________________________________________, CNPJ nº _______________________, re�rou
o Edital do Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69) e deseja ser
informada de quaisquer alterações, respostas a pedidos de esclarecimentos e resultados de impugnações
pelo e-mail: __________________________.

________________________, aos _______ /_______ / _______

 

________________________________________________

(Assinatura)

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO À
GERÊNCIA DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS – GECGC, PELO E-MAIL:
LUIZ.CARLOS@IPSEMG.MG.GOV.BR, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.  O IPSEMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR
COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO À GECGC OU QUE
NELE PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS. OS INTERESSADOS DEVERÃO COMUNICAR
IMEDIATAMENTE EVENTUAIS ATUALIZAÇÕES OU MODIFICAÇÕES DO E-MAIL, SOB PENA
DE SER CONSIDERADO VÁLIDO O ENCAMINHAMENTO DIRECIONADO AO E-MAIL
DECLARADO.
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1. PREÂMBULO

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG torna pública a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, do �po maior desconto, em sessão
pública, visando à contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, junto ao Hospital Governador Israel Pinheiro – HGIP, sem ônus
para o IPSEMG, necessários ao sepultamento de corpos, membros amputados, produto de fecundação sem sinais vitais e placenta de pacientes, incluindo o fornecimento de urnas funerárias e a
realização de translados municipais e intermunicipais, mediante solicitação direta do responsável legal do paciente ou, conforme o caso, do responsável legal indicado pelo Ins�tuto, nos termos da
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Estadual n° 14.167, de 10 de janeiro de 2002, e do Decreto Estadual n° 44.786, de 18 de abril de 2008, com suas atualizações, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993.

mailto:_________@ipsemg.mg.gov.br


10/09/2021 SEI/GOVMG - 34825894 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40307395&infra_sistema=1000… 2/23

 

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações, pelas Leis Estaduais nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº 20.826, de 31 de julho
de 2013, pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº 47.345, de 24 de janeiro de 2018, pela Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898, de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho 2016,  e pelas
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, que dele cons�tuem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

 

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro do IPSEMG, servidor Luiz Carlos Pereira -  Masp nº 1071572-0, designado na Portaria nº 019, de 03 de junho de 2020, publicada no “Minas
Gerais” de 05/06/2020, e Equipe de Apoio cons�tuída pelos seguintes servidores: Marcí Mora� Cardoso Anselmo - Masp 1072007-6, Valéria Cássia de Souza Brito - Masp 1072806-1 e Rodrigo
Gabriel Queiroz - Matrícula 85.249-3.

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do Pregoeiro indicado no subitem anterior, atuará como seu subs�tuto o Pregoeiro Cesar Augusto de Oliveira Fabrino -  Masp nº
1376510-2, também designado na Portaria nº 019, de 03 de junho de 2020.

1.2. A sessão de pregão terá início no dia 23 de setembro de 2021, às 09:00 (nove) 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 rela�va ao certame.

1.3. O processo administra�vo que deu origem a este instrumento convocatório é eletrônico, nos termos do art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho de 2017,
devendo ser registrados e disponibilizados todos os atos processuais em meio eletrônico (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69), no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, ins�tuído pelo
Decreto nº 47.228, de 04 de agosto de 2017, encontrando-se sob a gestão e guarda da Gerência de Compras e Gestão de Contratos - GECGC/DIPGF do IPSEMG.

1.4. Este Edital e seus Anexos se encontram disponíveis pela internet, na íntegra, podendo ser ob�dos pelos interessados, gratuitamente, no sí�o eletrônico oficial do IPSEMG
(www.ipsemg.mg.gov.br), na aba "Editais/Compras e Licitações", bem como no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br).

1.5. Os interessados em par�cipar do certame são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações
aplicáveis à presente licitação e ao contrato dela decorrente, mencionados neste instrumento.

1.6. Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos e despesas que incorrerem para par�cipação no certame, incluindo a realização de estudos, inves�gações, levantamentos e
projetos relacionados à elaboração de suas propostas, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

1.7. A proposta  e a documentação exigida para fins de habilitação serão recebidas, simultaneamente, na sessão pública que acontecerá na Sala de Reuniões da Gerência de Compras e
Gestão de Contratos - GECGC, localizada no Mezanino 3 do Hospital Governador Israel Pinheiro, na Alameda Ezequiel Dias nº 225 – Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte - MG, no dia e horário
indicados no subitem 1.2.

 

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, junto ao Hospital Governador
Israel Pinheiro – HGIP, sem ônus para o IPSEMG, necessários ao sepultamento de corpos, membros amputados, produto de fecundação sem sinais vitais e placenta de pacientes, incluindo o
fornecimento de urnas funerárias e a realização de translados municipais e intermunicipais, mediante solicitação direta do responsável legal do paciente ou, conforme o caso, do responsável legal
indicado pelo Ins�tuto, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, e de acordo com as exigências e quan�dades estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

2.1.1. Integra o objeto desta licitação a Concessão Onerosa de Uso, durante o prazo de sua vigência contratual, de uma área construída, com 20,0m² (vinte metros
quadrados), pertencente ao imóvel do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), localizada na Alameda Ezequiel Dias nº 225 - Térreo, Centro, em Belo Horizonte - MG, de propriedade do
IPSEMG, para ser u�lizada pela Contratada como "Sala de guarda de corpos", conforme descrito no subitem 1.2.4 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

 

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

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, impreterivelmente, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail luiz.carlos@ipsemg.mg.gov.br. 

3.1.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação, os interessados deverão iden�ficar-se (Razão Social, CNPJ e nome do representante que pediu os esclarecimentos, se
pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa �sica), assim como informar os dados para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

3.1.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações per�nentes às solicitações.

3.1.3. Com o auxílio técnico da área demandante, se for o caso, o Pregoeiro prestará os esclarecimentos, também por escrito, mediante correspondência enviada por e-mail ao
requerente e a todos os interessados que �verem enviado a este Ins�tuto, integral e corretamente preenchido, o “Comprovante de Re�rada do Edital”, disponibilizando-os também, em forma de
“Nota de Esclarecimento”, no sí�o eletrônico oficial do IPSEMG (www.ipsemg.mg.gov.br), na aba "Editais/Compras e Licitações".

3.1.4. O Pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais ao órgão jurídico, se for o caso, e aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos.

3.2. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

3.5. 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,
inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.6. As denúncias, pe�ções e impugnações anônimas ou não fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.

3.7. A não impugnação do Edital, na forma e tempo definidos neste item, acarreta a decadência do direito de discu�r, na esfera administra�va, as regras do certame.

3.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de
expediente no IPSEMG.
 

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

4.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor, deverá ser observado o disposto no subitem 5.6 deste Edital.

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

4.3. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.

4.4. Para fins do disposto neste Edital, o enquadramento dos beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, dar-se-á da seguinte forma:

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

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

4.4.3. sociedade coopera�va, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4.5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR da presente licitação as empresas que:

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

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

4.5.3. Es�verem suspensas temporariamente de par�cipar de licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993;
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4.5.4. Es�verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

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

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

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

4.5.8. Empresas reunidas em consórcio.

4.6. A observância das vedações para não par�cipação é de inteira responsabilidade do licitante, que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.

 

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. No início da sessão pública de realização do pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento
que o credencie a par�cipar do certame e a responder pelo licitante, devendo iden�ficar-se, exibindo a sua Cédula de Iden�dade ou outro documento equivalente com foto.

5.2. Far-se-á o credenciamento mediante a apresentação de instrumento público ou par�cular de procuração, conforme o 1º (primeiro) modelo constante no Anexo III deste Edital, ou
documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, assim como pra�car todos os demais atos per�nentes ao certame, em nome do licitante.

5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá ser apresentada cópia auten�cada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em
ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição.

5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento par�cular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia auten�cada do respec�vo Estatuto ou Contrato Social, acompanhado da úl�ma alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da Diretoria em exercício,
no qual estejam expressos os poderes do signatário para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal inves�dura.

5.3. As empresas licitantes deverão apresentar Declaração de que estão cientes das condições con�das neste Edital e seus Anexos e que cumprem plenamente os requisitos de habilitação
nele previstos, conforme o 4º (quarto) modelo con�do no Anexo III deste instrumento convocatório.

5.4. A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, conforme o 3º (terceiro) modelo con�do no Anexo III deste Edital.

5.5. A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte que apresentar restrições na documentação rela�va à comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá apresentar
Declaração, assumindo o compromisso de promover a sua regularização, caso formule o lance vencedor, conforme conforme o 6º (sexto) modelo con�do no Anexo III deste edital.

5.6. Para fins de aplicação dos bene�cios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº 47.437, de
2018, a comprovação da condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte do licitante dar-se-á por meio do seu registro no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, conforme disposto na
Resolução Conjunta SEPLAG / SEF / JUCEMG nº 9.576, de 06 de julho de 2016.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário, o licitante não fará jus aos bene�cios listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

5.7. A Procuração, as declarações ou cer�dões de que tratam as cláusulas do item 5 (Do Credenciamento) deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE, juntamente com os
documentos exigidos para o credenciamento.

 

6. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 1)

6.1. A proposta comercial deverá ser elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo II deste Edital e impressa em papel �mbrado da empresa licitante, em uma via, com
suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a úl�ma assinada pelo seu representante legal, sem emendas, acréscimos, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que impeçam a exata
compreensão de seu conteúdo, acarretem lesão ao direito dos demais licitantes ou prejuízo à Administração.

6.2. A proposta comercial deverá ser entregue ao Pregoeiro, pessoalmente, em envelope indevassável, fechado, na sessão pública do pregão, no endereço, dia e horário especificados no
preâmbulo deste Edital.

6.2.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte iden�ficação:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
(PROCESSO SEI Nº 2010.01.0043841/2021-69)

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL
 
PROPONENTE:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:
TELEFONE/E-MAIL:

6.3. Todas as condições estabelecidas para o certame, previstas neste Edital, serão tacitamente aceitas pelo proponente, no ato da entrega de sua proposta comercial.

6.4. A proposta deverá apresentar oferta de percentual de desconto, em valor numérico e por extenso, a incidir sobre os valores indicados nas tabelas de preços constantes no Anexo I do
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, in�tuladas "Urnas", "Tanatopraxia", "Cremação" e "Translado", sendo vedada a imposição de condições ou opções e somente admi�das propostas que
ofertem apenas um valor percentual de desconto para todos os serviços que cons�tuem o objeto desta licitação.

6.4.1. Devem ser anexadas à proposta comercial, devidamente preenchidas e assinadas, as Planilhas de Preços de Urnas, Tanatopraxia, Cremação e Translado, conforme os modelos
constantes no Anexo II deste Edital. 

6.4.2. Os valores indicados nas tabelas de preços es�ma�vos e referenciais pré-fixados pelo IPSEMG, mencionadas no subitem 6.4, são os máximos aceitáveis na presente licitação e
foram ob�dos por meio de ampla pesquisa de mercado promovida pela unidade demandante, Gerência Administra�va/DISA deste Ins�tuto, na fase de Estudo Técnico Preliminar da Contratação.

6.4.3. Consideram-se incluídos nos preços propostos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre 
objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

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

6.4.5. Para fins referenciais e de formulação da proposta pelo licitante, encontra-se no subitem 1.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) o quadro contendo o detalhamento dos
serviços prestados no ano de 2020 pela atual contratada, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte (Serviço Funerário).

6.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública, estabelecida no preâmbulo deste Edital.

 

7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)

7.1. Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital.

7.2. Os documentos de habilitação deverão ser entregues ao Pregoeiro, pessoalmente, em envelope indevassável, fechado, na sessão pública do pregão, conforme endereço, dia e horário
especificados no preâmbulo deste Edital.

7.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte iden�ficação:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
(PROCESSO SEI Nº 2010.01.0043841/2021-69)

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 
PROPONENTE:
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CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:
TELEFONE/E-MAIL:

7.4. REGULARIDADE JURÍDICA:

7.4.1. Documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas da proposta comerciai, da Procuração e/ou das Declarações constantes no Anexo III deste Edital.

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

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

7.4.3. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias, coopera�vas ou empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores.

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

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

7.4.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va.

7.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

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

7.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, rela�vo à sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto do certame.

7.5.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais.

7.5.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de cer�dão 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 A�va da União – DAU por elas administrados, bem
como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

7.5.4. Se o fornecedor não es�ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos rela�vos a tributos estaduais em Minas
Gerais por meio de Cer�dão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser emi�da pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

7.5.5. Cer�ficado de Regularidade perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço –FGTS;

7.5.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos da Lei
Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.5.7. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes cer�dões nega�vas de débitos, ou posi�vas com efeitos de
nega�vas.

7.5.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.6.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa �sica, emi�da
nos úl�mos 06 (seis) meses.

7.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.7.1. Comprovação de ap�dão para prestação de serviços compa�veis com as caracterís�cas e quan�dades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I
deste Edital, por meio da apresentação de atestado(s) de desempenho anterior, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório (s) da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitação, vedado o auto atestado.

7.7.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:

7.7.2.1. Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone);

7.7.2.2. Local e data de emissão;

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

7.7.2.4. Período da execução da a�vidade.

7.7.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo Pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do(a) contratante e local em que foram executadas as a�vidades.

7.7.4. Comprovação de que a empresa licitante se encontra licenciada pelo órgão de vigilância sanitária competente do Estado ou Município ou Distrito Federal para desempenhar a
a�vidade per�nente ao objeto desta licitação (Resolução da SES/MG nº 5711, de 02 de maio de 2017, art. 3° e art. 4°, inciso V; Lei Estadual nº 13.317/1999, art.82, inciso VIII; Portaria
SCOMPS/SCOMARH/SMSA nº 01/2001, art 1°).

7.7.5. Comprovação de registro, no Conselho Regional de Medicina, do Responsável Técnico da empresa licitante, com prazo de validade em vigor, conforme legislação própria, caso o
serviço de Tanatopraxia não seja subcontratado.

7.7.6. Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução do serviço de Tanatopraxia, objeto desta licitação, feita pelo representante legal da empresa licitante, mediante “Termo
de Compromisso” próprio, conforme modelo que cons�tui o Anexo IV do Termo de Referência - Anexo I do Edital, devidamente assinado pelo representante legal da empresa licitante e pelo(s)
responsável(is) técnico(s) nele indicado(s), caso o referido serviço não seja subcontratado.

7.7.6.1. O(s) responsável(is) técnico(s) a que alude o subitem anterior deverá(ão) possuir formação em Medicina, conforme Resolução SES/MG nº. 4798 de 29 de maio de 2015.

7.7.6.2. A empresa licitante vencedora deverá comprovar, na data da assinatura do contrato decorrente desta licitação, que o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no “Termo de
Compromisso” está(ão) a ela vinculado(s) por uma das formas legais, mediante apresentação de um dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços celebrado de acordo
com a legislação civil comum, contrato de trabalho, contrato social ou outro(s) documento(s) comprobatório(s), na forma da lei.

7.7.7. Comprovação de Licença Ambiental para serviço de cemitério, nos termo do art. 1° da Resolução da CONAMA nº 368/06; art. 2° da Deliberação Norma�va do COPAM n° 217/2017.

7.7.8. Comprovação de Licença Ambiental para o serviço de crematório, quando for o caso, conforme Resolução SES nº 4798, de 29/05/2015, Anexo I - item 5.2.4.3.

7.7.9. Comprovar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, para o gerenciamento dos resíduos gerados em seus processo de trabalho (Resolução SES nº 4798, de 29/05/2015,
Anexo I - item 4.2.8.1), na assinatura do contrato.

7.8. DECLARAÇÕES:

7.8.1. 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 o 2º (segundo) modelo do Anexo III deste Edital.

7.8.2. Declaração de que o licitante não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal. Conforme o 5º (quinto) modelo do Anexo III deste Edital.

7.8.3. Declaração de Visita ou a Declaração de Opção de Não Realização de Visita, de acordo com os modelos constantes nos Anexos II e II-A do Termo de Referência - Anexo I deste
Edital. 

7.9. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Cer�ficado de Registro Cadastral - CRC emi�do pelo CAGEF, regulamentado pelo Decreto
Estadual nº 47.524, de 2018, cuja consulta é pública. 

7.9.1. Os documentos que constarem vencidos no CRC do CAGEF e os demais documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser apresentados no
Envelope nº 2 (Documentos de Habilitação.

7.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação de habilitação requerida neste Edital, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal
e/ou trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

http://www.fazenda.mg.gov.br/
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8. DA VERIFICAÇÃO DA  HABILITAÇÃO 

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

a)  CADIN – Cadastro Informa�vo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site h�p://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublica
CADIN/consultaSituacaoPublica.do;

b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site h�ps://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;

c)  Lista de Inidôneos man�dos pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

8.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

8.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi�vas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi�vas Indiretas.

8.1.1.2. A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua inabilitação.

8.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par�cipação.

8.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

8.2.1. O licitante que possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) emi�do pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá u�lizá-lo
como subs�tuto de documento dele constante, exigido para o 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 u�lizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

8.2.1.1. 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.

8.2.2. Para fins de habilitação, é facultada ao Pregoeiro a verificação de informações e o fornecimento de documentos que constem de sí�os eletrônicos de órgãos e en�dades das
esferas municipal, estadual e federal, emissores de cer�dões, devendo tais documentos ser juntados ao processo. 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.

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

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

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

8.2.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, são emi�dos em nome da matriz.

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

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

 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

9.1. No horário indicado no Preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69).

9.2. Depois de credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em par�cipar do certame, será declarada aberta da sessão do pregão pelo Pregoeiro e não mais serão
admi�dos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2).

9.3. Serão abertos os envelopes contendo as propostas comerciais (Envelope nº 1), sendo feita a sua conferência e posterior rubrica pelo Pregoeiro e representantes credenciados.

9.4. As propostas serão analisadas, verificando-se o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas pelo Pregoeiro
aquelas que es�verem em desacordo com as exigências fixadas neste instrumento, contenham vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentarem preços inexequíveis.

9.4.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada pelo Pregoeiro e registrada em ata.

9.5. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem decrescente, a par�r da proposta com oferta de maior desconto, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
inferiores em até 10% (dez por cento), rela�vamente àquela de maior desconto.

9.5.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 7.5, o Pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem decrescente de
valor, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os descontos oferecidos, para que seus autores par�cipem dos lances verbais.

9.6. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo percentual de desconto, a ordem de apresentação dos lances será definida por meio de sorteio, realizado pelo Pregoeiro.

9.7. DOS LANCES:

9.7.1. Os representantes dos licitantes classificados farão seus lances verbais de forma sucessiva, iniciando pelo detentor do menor desconto ofertado, em valores dis�ntos e
crescentes.

9.7.1.1. O licitante poderá oferecer lance superior ao úl�mo por ele ofertado, não superior ao maior desconto da sessão.

9.7.2. No caso de empate entre dois ou mais lances, prevalecerá aquele que for recebido primeiro.

9.7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o licitante a sua exclusão desta etapa, sendo man�do o úl�mo lance por ele ofertado, para fins de
ordenação das propostas no final da sessão do pregão.

9.7.4. Quando acordado entre o Pregoeiro e todos os licitantes par�cipantes do certame, poderá ser definido percentual ou valor de oferta mínima entre os lances e o tempo máximo
para sua formulação.

9.8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.8.1. O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, ob�do de acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.

9.8.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo mo�vadamente a respeito.

9.8.2.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicialmente apresentada.

9.8.2.2. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de maior desconto e o valor es�mado da contratação, observado o subitem 6.4.1 deste Edital.

9.8.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos deste Edital e que seu preço seja compa�vel com o valor es�mado da contratação.

9.8.4. Aceita a oferta de maior desconto, o Pregoeiro irá proceder com a abertura do Envelope nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), para verificação do atendimento às exigências do
item 7 deste Edital.

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

9.8.4.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respec�vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.8.4.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do
ar�go 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.

9.8.4.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e

http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do
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exequibilidade da proposta.

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

9.8.4.6. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admi�dos:

9.8.4.6.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;

9.8.4.6.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes.

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

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

9.8.5. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o momento, será assegurado aos beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, o direito de preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

9.8.5.1. O Pregoeiro convocará o beneficiário referido no subitem 9.8.5 detentor da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam
iguais ou inferiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance, superior ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

9.8.5.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo mo�vadamente a respeito.

9.8.5.3. Sendo aceitável a nova oferta de percentual de desconto, a confirmação das condições habilitatórias do beneficiário de que trata o subitem 9.8.5 obedecerá ao procedimento
previsto no subitem 9.8.4 deste Edital.

9.8.5.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado ao beneficiário referido no subitem 9.8.5 o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para sua regularização, prorrogável por igual período, a critério da Administração, contado a par�r da divulgação da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor
classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

9.8.5.3.2. A não regularização da documentação no prazo do subitem anterior implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade coopera�va com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.8.5.3.3. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o licitante regularizar sua documentação fiscal e trabalhista, o Pregoeiro suspenderá os trabalhos da sessão de
pregão para o item específico, devendo registrar em ata que todos os presentes, par�cipantes do certame, ficam, desde logo, in�mados a comparecer na data, horário e local
informados para a retomada da sessão de pregão do item em referência.

9.8.5.4. Se o beneficiário do Decreto nº 47.437/2018 não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro convocará os beneficiários
remanescentes que es�verem na situação de empate prevista no subitem 9.8.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.8.5.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o beneficiário do Decreto nº 47.437/2018 será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.8.5.6. Caso não haja beneficiário dentro da situação de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de habilitação,
será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor oferta.

9.8.5.7. O disposto no subitem 9.8.5 somente se aplicará quando a melhor oferta válida não �ver sido apresentada por beneficiário do Decreto nº 47.437/2018.

9.8.6. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços prestados:

a) no país;

b) por empresas brasileiras;

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

9.8.6.1. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será conhecida mediante sorteio realizado pelo Pregoeiro, dentre as propostas ou os lances empatados.

9.8.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta, com vistas ao aumento do desconto ofertado.

9.8.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o Pregoeiro declarará o licitante vencedor, que deverá encaminhar a  proposta comercial atualizada com os valores
ob�dos no pregão, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para a Gerência de Compras e Gestão de Contratos, no seguinte endereço: Alameda Ezequiel Dias nº 225 – Bairro Santa Efigênia, em
Belo Horizonte – MG – CEP: 30130-110, aos cuidados do Pregoeiro Luiz Carlos Pereira.

9.8.9. A empresa licitante vencedora deverá apresentar, juntamente com a proposta comercial atualizada, as Planilhas de Preços de Urnas, Tanatopraxia, Cremação e Translado,
devidamente preenchidas e assinadas, conforme os modelos constantes do Anexo II deste Edital.

9.8.10. Verificada a regularidade da documentação, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor.

9.8.11. Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do pregão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que será assinada pelo
Pregoeiro, membros da equipe de apoio e pelos representantes das empresas licitantes, digitalizada e autuada no Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69.

9.8.12. Os Envelopes nº 2 (Documentos de Habilitação) dos demais licitantes ser-lhes-ão devolvidos, inviolados, ao término da sessão do pregão, podendo, todavia, o Pregoeiro retê-los
até o encerramento da licitação.

 

10. DA PROVA DE CONCEITO

10.1. Não haverá prova de conceito no presente certame.

 

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e mo�vadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese das alegações será lavrada
em ata.

11.1.1. A falta de manifestação imediata e mo�vada dos licitantes quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.1.2. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.1.3. O Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso, quando interposto sem mo�vação ou fora do prazo estabelecido.

11.1.4. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, in�mados para,
querendo, apresentarem contrarrazões, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respec�va ata, ficando todos os demais licitantes,
automa�camente, in�mados a apresentarem contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos complementares, será efetuada mediante protocolamento junto ao Protocolo Geral do Hospital
Governador Israel Pinheiro, localizado na Alameda Ezequiel Dias nº 225 – Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte - MG, no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas),
observados os prazos previstos no subitem 11.1.4.

11.2.1. Para interposição de recurso, deverão ser ainda atendidas as seguintes exigências:

a) fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;

b) ser a peça recursal assinada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade ou procurador, e vir acompanhada do estatuto ou contrato social e suas posteriores
alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou par�cular (instrumento de mandato com poderes específicos para recorrer de todas as fases da
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presente licitação. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento por cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la;

c) Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação, o Pregoeiro marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (art. 76 do CPC, por analogia).

11.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao Pregoeiro, que poderá:

11.3.1. mo�vadamente, reconsiderar a decisão;

11.3.2. mo�vadamente, manter a decisão e encaminhar o recurso para a autoridade competente, conforme dispõe o art. 9º, inciso XIII, do Decreto nº 44.786/2008.

11.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos neste Edital.

11.5. Alterna�vamente ao disposto no subitem 11.2,  a apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos complementares, poderá ser efetuada por meio
eletrônico, pelo e-mail luiz.carlos@ipsemg.mg.gov.br . Neste caso, deverão ser observados os prazos previstos no subitem 11.1.4 e o disposto no subitem 11.2.1 deste Edital.

11.6. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação tão somente dos atos insusce�veis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou
quando o Pregoeiro reconsiderar sua decisão.

11.7. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.

11.8. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

11.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, conforme previsto nos subitens 18.2 e 18.3 deste Edital.

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso, que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente, ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repe�dos os atos anulados e os que deles dependam.

12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.1.2. A convocação dar-se-á por meio eletrônico (e-mail), de acordo com a fase do procedimento licitatório, u�lizando os dados con�dos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante declarado vencedor, caso não haja interposição de recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação
do resultado pela autoridade competente.

13.2. 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.

 

14. DA CONTRATAÇÃO

14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente,
conforme minuta do Anexo IV - Contrato, de acordo com o art. 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do
Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.

14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá(ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado
de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".

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

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

14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente.

14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008.

14.2. O representante legal do licitante que �ver apresentado a proposta vencedora deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, que será feita por meio eletrônico (e-mail), pelo Departamento de Gestão de Contratos/GECGC do IPSEMG.

14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

14.4. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado
nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1. A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto conforme discriminado no Termo de Referência -
Anexo I deste Edital.

15.2. A subcontratada também deverá cumprir os requisitos de habilitação, em especial, os requisitos de qualificação técnica previstos neste Edital.

15.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das
a�vidades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 

16. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garan�a financeira da execução contratual para o presente certame.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual
nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, no Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no do Decreto nº 44.786, de 18 de abril de 2008, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:

17.1.1. Advertência por escrito;

17.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(ns) dos quais o licitante tenha par�cipado e come�do a infração;

17.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;

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

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

17.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5.

17.3. A multa será cobrada administra�va e/ou judicialmente.

mailto:______@ipsemg.mg.gov.br
http://www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno
http://www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno
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17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual
originário, que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o
disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

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

17.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

17.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, que
poderão ser apurados no mesmo processo administra�vo sancionatório.

17.7. As sanções relacionadas nos subitens 17.1.3 a 17.1.5 serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual – CAFIMP e no CAGEF.

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

17.8.1. Retardarem a execução do objeto;

17.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo.

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

17.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

17.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e pelo Decreto
Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo
Administra�vo de Responsabilização – PAR.

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

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

18.2. O processo administra�vo que deu origem ao presente Edital foi gerado e instruído no ambiente SEI-MG (Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais),
sendo que os interessados poderão requerer vista dos autos ao Pregoeiro, por escrito:

18.2.1. Por meio de mensagem enviada para o e-mail luiz.carlos@ipsemg.mg.gov.br, na qual deverão informar:

18.2.1.1. os dados do requerente (nome completo, nº do CNPJ/CPF e o endereço de e-mail para contato);

18.2.1.2. o número do processo licitatório (Pregão Presencial nº 001/2021); ou

18.2.2. Durante o transcurso da sessão pública do pregão, mediante solicitação direta ao Pregoeiro, feita pelo representante credenciado da empresa licitante interessada.

18.3. O Pregoeiro atenderá ao requerimento de vista dos autos mediante envio, para o endereço de e-mail informado pelo requerente, de um link próprio gerado no Sistema Eletrônico de
Informação – SEI-MG, que possibilitará o acesso direto ao processo administra�vo licitatório objeto do pedido de vista, o qual ficará disponível para consulta pelo período máximo de 3 (três)
dias úteis.

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

18.5. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Termo de Referência - 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.

18.6. É vedado ao licitante re�rar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

18.7. O objeto da relação jurídica decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

18.8. 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 des�nada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

18.9. 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 o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.10. Não será aceito protocolo de entrega ou de solicitação de documento em subs�tuição a documento exigido no presente Edital e seus Anexos, exceto se houver previsão em norma legal
específica, o que deverá ser comprovado pelo licitante.

18.10.1. De acordo com os ar�gos 20 e 22 do Decreto federal nº 74.170/1974, caso a revalidação do documento exigido no subitem 7.7.4, para o presente exercício, não tenha sido
concedida pela autoridade sanitária, o licitante deverá apresentar a licença de funcionamento do exercício anterior, acompanhada do protocolo de revalidação, desde que tenha sido requerida
até 120 (cento e vinte) dias antes do término de vigência da referida licença.

18.11. 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.

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2021.

 

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)
GUILHERME PARENTONI SENRA FONSECA

MASP 752460-6
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS-DIPGF

 
ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO

 1.    OBJETO:  O presente termo de referência tem por objeto a contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, junto ao Hospital
Governador Israel Pinheiro – HGIP, sem ônus para o IPSEMG, necessários ao sepultamento de corpos, membros amputados, produto de fecundação sem sinais vitais e placenta de pacientes, incluindo
o fornecimento de urnas funerárias e a realização de translados municipais e intermunicipais, mediante solicitação direta do responsável legal do paciente ou, conforme o caso, do responsável legal
indicado pelo Ins�tuto, conforme especificações, exigências e quan�dades estabelecidas neste documento.

ITEM CÓDIGO DO ITEM NO SIAD QUANTIDADE UNIDADE DE AQUISIÇÃO DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS
   01    38229   1,00   1,00 UNIDADE     SERVIÇO FUNERÁRIO, INCLUINDO TRANSLADO INTERMUNICIPAL     

Observação: Ocorrendo a comercialização de urnas, serviços e/ou acessórios funerários, o pagamento deverá ser feito pelo Responsável Legal/Familiar – RL/F que solicitará e pactuará com a
Contratada.

1.1  ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1.1  O serviço será prestado no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), localizado à Alameda Ezequiel Dias, 225, Bairro Centro – Belo Horizonte/MG, que é classificado como Hospital Geral;

1.1.2  Será disponibilizada área �sica, aproximada, de 20,0 m² para prestação dos serviços por meio de Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel, conforme subitem 1.2.5.4 e Anexo III;

1.1.3  A contratada deverá equipar e mobiliar todo espaço disponibilizado pelo IPSEMG para prestação dos serviços;

1.1.4  A contratada deverá responsabilizar-se pelas chaves referentes às áreas �sicas u�lizadas para execução dos serviços. Ao IPSEMG reserva-se o direito de manter cópias de todas as chaves
das instalações colocadas à disposição da contratada;

1.1.5  A contratada deverá manter funcionários capacitados para prestar o serviço;

mailto:____@ipsemg.mg.gov.br
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1.1.6  A contratada deverá manter o serviço em funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana;

1.1.7  A contratada deverá manter a disposição dos beneficiários do IPSEMG, a Tabela de Preços (TR - Anexo I) com todos os serviços e produtos comercializados, concedendo, no mínimo, o
desconto ofertado e classificado como vencedor na presente licitação;

1.1.7.1  A contratação de produtos e serviços referentes ao Anexo I deste TR ficará a cargo do RL/F, que firmará contrato diretamente com a referida empresa, possibilitando a cobrança em
conformidade com os preços lá expressos e com o respec�vo desconto;

1.1.7.2  Faculta-se a contratada a disponibilizar produtos e serviços de seu catálogo próprio e não previsto no Anexo I deste TR, cuja contratação também será de competência do pelo
RL/F que realizar a solicitação, que firmará contrato diretamente com a referida empresa, possibilitando a cobrança em conformidade com a tabela vigente do Serviço Funerário da mesma,
sendo facultada a cessão do desconto;

1.1.7.2.1  Nestas ocasiões onde o representante legal solicitar outro serviço funerário dis�nto do Anexo I do TR, deverá o IPSEMG, e somente nestas situações, permi�r que aquele
preste os serviços funerários solicitados;

1.1.8  O serviço deverá ser prestado de forma adequada, sa�sfazendo o contratante e aos beneficiários do IPSEMG. Entende-se por serviço adequado aquele que sa�sfaz as condições de
regularidade, con�nuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade e cortesia na sua prestação;

1.1.9  Fica vedada a u�lização do espaço �sico para quaisquer �pos de a�vidades alheias a este Termo de Referência;

1.1.10  A Contratada, através do seu Serviço Funerário, se compromete a providenciar o sepultamento de pessoas falecidas, membros amputados produto de fecundação sem sinais vitais
e placenta do HGIP, sem ônus para este, mediante pedido dos responsáveis legais dos pacientes ou dos responsáveis do IPSEMG;

1.1.10.1  É facultado à Contratada ofertar urnas, serviços e/ou acessórios funerários, cujo pagamento deverá ser feito pelo RL/F que realizar a solicitação e pactuar com a Contratada.

1.1.11  A prestação dos serviços ocorrerá no HGIP, sito à Alameda Ezequiel Dias, nº 225, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG.

1.1.12  Tipos de serviços a serem prestados sem ônus para o IPSEMG:

a) Liberação de corpos do HGIP;

b) Orientações quanto ao registro de óbito;

c) Documentação de translado policial para remoção do cadáver;

d) Remoção do corpo do HGIP à clínica para a Tanatopraxia, embalsamamento ou qualquer outro �po de preparo escolhido pela representante legal contratante do serviço funerário;

e) Preparo do corpo: limpeza, aplicação de desodorização externa, tamponamento, colocação de roupa e véu, conforme referência técnica para o funcionamento de estabelecimentos
funerários e congêneres da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

f) Transporte e remoção do corpo para a região metropolitana de Belo Horizonte ou translado intermunicipal, observada a Resolução - RDC n° 33, de 8 de julho de 2011;

g) Sepultamento de corpos cujos familiares não tenham sido encontrados após 24 (vinte e quatro) horas do óbito, mediante expressa autorização do IPSEMG, devendo ser observadas as
formalidades legais, após providenciando o atestado de óbito, acompanhado do carimbo de gratuidade expedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte e posterior emissão da “Guia de Sepultamento”. Este serviço deverá ser prestado sem ônus para o contratante;

h) Dar des�nação a membros amputados, produtos de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 cen�metros ou idade gestacional menor
que 20 semanas, que não tenham valor cien�fico ou legal e que não tenha havido requisição pelos familiares, observadas as formalidades é�cas e legais, sem ônus para o IPSEMG. A
des�nação deverá contemplar o transporte e poderá ser realizada com o método definido pela contratada, podendo ser: Sepultamento, incineração ou cremação. A contratada deverá
apresentar até o 5º dia ú�l, documentação do sepultamento com registro do local e documento que comprove que foi realizado em cemitério. A incineração ou cremação deverá ser
realizada em equipamentos devidamente licenciados para esse fim e a documentação e comprovantes (Termo de des�nação final, contendo nome do paciente, local da incineração ou
cremação, horário, data, assinatura do responsável) devem ser encaminhados ao contratante, mensalmente, até o 5º dia ú�l;

i) A contratada poderá oferecer ao representante legal contratante do serviço funerário, além dos já descritos e tabelados no Anexo I deste TR, todos os serviços e produtos constantes em
seu catálogo próprio.

1.1.13  Tipos de Urnas: 

1.1.13.1  Conforme descrição detalha no Anexo I deste TR, as urnas foram classificadas em 3 (três) grupos de conhecimento geral do mercado:

BÁSICA, INTERMEDIÁRIA E INFANTIL

1.1.13.1.1 Subdividindo estas categorias, está descrita a especificação do Modelo, da Tampa, do Visor, Alça e Acabamento Interno.

1.1.13.1.2 Para algumas destas urnas será exigida a possibilidade de solicitação de opcionais como TE01, TE02, TE03, Bíblia, Cruz ou Cristo em madeira.

1.1.13.1.3 O RL/F poderá optar por contratar urna, serviços e/ou opcionais não previstos no Anexo I deste TR, cujos preços serão ofertados pela contratada e pagos diretamente pelo
RL/F.

1.1.13.1.4 No caso da urna infan�l os preços estão vinculados ao tamanho.

1.1.13.1.5 A urna funerária deve ser compa�vel e adequada às caracterís�cas dos restos mortais humanos, ao método de conservação u�lizado, ao tempo compreendido entre o
óbito e a inumação, e o meio de transporte a ser u�lizado.

1.2  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.2.1  Esta�s�ca mensal/anual de óbitos ocorridos no HGIP nos anos de 2016 a 2020:

Competência Quan�dade de Altas por
óbito no ano de 2016

Quan�dade de Altas por
óbito no ano de 2017

Quan�dade de Altas por
óbito no ano de 2018

Quan�dade de Altas por
óbito no ano de 2019

Quan�dade de Altas por
óbito no ano de 2020

JANEIRO 35 52 66 83 75
FEVEREIRO 44 44 67 59 58

MARÇO 36 38 58 67 60
ABRIL 49 27 47 58 53
MAIO 59 50 60 83 57

JUNHO 40 45 61 68 65
JULHO 37 44 66 70 100

AGOSTO 33 37 69 70 84
SETEMBRO 35 29 47 66 88
OUTUBRO 37 27 78 60 78

NOVEMBRO 35 35 62 79 61
DEZEMBRO 51 33 80 74 82

TOTAL NO ANO 491 461 761 837 861

Fonte: Dados emi�dos do sistema de gestão DRG e Planilhas de Serviços pela Santa Casa ao HGIP na Rede HGIP/IPSEMG

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANO DE 2020

Competência Quan�dade de
Altas por óbito

Serviços Contratados

Quant. Contratos
firmados Percentual

* Valor final faturado pela
Empresa por todos os serviços

e produtos contratados
Urnas fornecidas Tanatopraxias Cremações Translados

janeiro-20 75 26 34,67% R$ 84.182,60 25 25  53
fevereiro-20 58 17 29,31% R$ 57.540,60 15 15  30

março-20 60 20 33,33% R$ 71.007,60 20 20  44
abril-20 53 15 28,30% R$ 33.040,00 14 11  28
maio-20 57 21 36,84% R$ 48.419,20 21 16  43
junho-20 65 26 40,00% R$ 63.515,60 24 19  53
julho-20 100 31 31,00% R$ 93.531,20 28 17  59

agosto-20 84 30 35,71% R$ 80.889,00 27 17  57
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setembro-20 88 35 39,77% R$ 108.106,60 35 21  60
outubro-20 78 17 21,79% R$ 64.902,60 17 11  25

novembro-20 61 33 54,10% R$ 102.282,97 24 22  46
dezembro-20 82 25 30,49% R$ 77.630,71 25 19  46

TOTAL NO ANO 861 296 34,38% R$ 885.048,68 275 213  544

* Valor global contemplando inclusive coroas, ornamentações, véus, Reparações faciais, etc..

Fonte: Dados fornecidos pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (IPSEMG/DISA-CCIH)

1.2.2  RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1.2.2.1  Receber o corpo, encaminhado pela Unidade de Internação do HGIP, para guarda temporária na “Sala de Guarda de Corpo”;

1.2.2.2  Colocar à disposição dos familiares, caso seja do interesse destes, os serviços de sepultamento, bem como servi-los de todas as informações e esclarecimentos necessários,
devendo, ainda manter de forma visível para os beneficiários: 

1.2.2.2.1  Tabela vigente de preços (ANEXO I com desconto), de acordo com o contrato; e

1.2.2.2.2  Contato telefônico do(a) fiscal do contrato para eventual reclamação pela prestação de serviços.

1.2.2.3  Atender aos interessados com presteza, eficiência e espírito humanitário, condizente com as circunstâncias;

1.2.2.4  Ves�r o corpo e re�rá-lo da sala de guarda de corpo temporária do HGIP, imediatamente após contratada pelo RL/F, para providenciar os serviços fúnebres, transportando-o para o
respec�vo velório;

1.2.2.5  Fornecer maca ou mobiliário hospitalar semelhante, exclusiva para o transporte de corpos para a sala de guarda de corpos, devendo a maca estar iden�ficada e permanecer no
local, não devendo ser u�lizada para outros fins pelo IPSEMG. O fornecimento em questão, não acarretará em ônus para o contratante;

1.2.2.6  Providenciar o sepultamento de corpos cujos familiares não tenham sido encontrados após 24 (vinte e quatro) horas do óbito, mediante expressa autorização do IPSEMG e depois
do contratante ter registrado o caso em cartório. Nestes casos, devem ser observadas as formalidades legais, depois providenciando o atestado de óbito, acompanhado do carimbo de
gratuidade expedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e posterior emissão da “Guia de Sepultamento”, sem ônus para o IPSEMG;

1.2.2.7  Dar des�nação a membros amputados, produtos de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 cen�metros ou idade gestacional
menor que 20 semanas, que não tenham valor cien�fico ou legal e que não tenha havido requisição pelos familiares, observadas as formalidades é�cas e legais, sem ônus para o IPSEMG.

1.2.2.8  A des�nação deverá contemplar o transporte e poderá ser realizada com o método definido pela contratada, podendo ser: Sepultamento, incineração ou cremação. A contratada
deverá apresentar até o 5º dia ú�l, documentação do sepultamento com registro do local e documento que comprove que foi realizado em cemitério.

1.2.2.9  A incineração ou cremação deverá ser realizada em equipamentos devidamente licenciados para esse fim e a documentação e comprovantes (Termo de des�nação final, contendo
nome do paciente, local da incineração ou cremação, horário, data, assinatura do responsável) devem ser encaminhados o contratante mensalmente até o 5º dia ú�l;

1.2.2.10  Tomar todas as providências cabíveis e necessárias para o transporte do corpo do paciente falecido para o Ins�tuto Médico Legal, caso necessário;

1.2.2.11  Providenciar a conservação de corpos em câmara própria, quando houver necessidade, após a liberação dos mesmos;

1.2.2.11.1  No caso em questão, a conservação em câmara, deverá ser realizada em Unidade do contratante que possua tal câmara, uma vez que a sala de guarda de corpo
temporária do hospital, não possui tal equipamento.

1.2.2.11.2  Para a conservação em Unidade externa, o RL/F deve estar ciente e de acordo, ficando a contratada responsável pela condução dos procedimentos.

1.2.2.11.3  Os procedimentos de Conservação deverão ser registrados em “Ata de Procedimento de Conservação de Restos Mortais”, conforme RDC ANVISA nº 68/2007 e/ou outra
norma que vier a subs�tuí-la ou complementá-la;

1.2.2.12  Abrigar, na sala de Guarda de Corpos Temporária, os corpos até 06 horas após o óbito, após este período, a contratada providenciará o transporte para câmara própria;

1.2.2.13  Providenciar o transporte e o sepultamento do corpo da pessoa carente, mediante laudo emi�do pela Prefeitura de Belo Horizonte, sem ônus para o Contratante, para os casos de
óbito resultante de atendimento de urgência, cujo paciente não seja beneficiário, contudo, em razão da não omissão de socorro o hospital tenha atendido e os familiares não tenham sido
encontrados, depois do contratante ter registrado o caso em cartório.

1.2.2.14  Seguir as normas do Município para o caso de enterro de pessoas não iden�ficadas e a documentação da prefeitura e do cemitério (sepultamento), deve ser entregue o
contratante em até 24 horas após o sepultamento;

1.2.2.15  Estar de acordo, o veículo fúnebre, com a legislação municipal e normas da ANVISA, ser registrado em nome da empresa ou do proprietário da empresa, devidamente adaptado
para o serviço funerário. Deverá ter compar�mento de carga apropriado, des�nado exclusivamente ao transporte de cadáver e totalmente isolado do compar�mento de passageiros, nos
termo da Resolução da Secretaria Estadual de Saúde nº 4.798 de 29 de maio de 2015, ou outra que vier a subs�tuí-la;

1.2.2.16  Apresentar à Gerência de Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG, após a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial, a documentação do(s) veículo (s) a se (em)
u�lizado (s) no transporte e remoção de corpos, em cópia auten�cada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do original para auten�cação;

1.2.2.17  Manter veículos em número necessário para atender as demandas do contratante e em perfeitas condições de conservação sanitária e de funcionamento;

1.2.2.18  Atender à convocação do IPSEMG, por meio de representante qualificado, para tratar de assuntos per�nentes ao objeto deste instrumento;

1.2.2.19  Manter, diariamente, durante 24 (vinte e quatro) horas, nas dependências do HGIP, funcionários especializados, encarregados de cumprir as tarefas descritas neste Termo de
Referência;

1.2.2.20  Informar o número de profissionais para composição do quadro funcional;

1.2.2.21  Manter seu pessoal, durante a permanência no local de trabalho, uniformizado e iden�ficado por meio de crachás, com fotografia recente e suficiente para atendimento dos
serviços descritos neste;

1.2.2.22  Enviar, mensalmente (1º dia ú�l do mês) a Gerência Administra�va da Diretoria de Saúde do IPSEMG, a escala dos funcionários que atuarão no suporte funerário ao Contratante;

1.2.2.23  Comunicar ao Contratante toda vez que ocorrer afastamento, subs�tuição ou inclusão de qualquer integrante da equipe que esteja prestando serviços ao Contratante;

1.2.2.24  Subs�tuir, sempre que exigido pelo IPSEMG, qualquer um de seus empregados em serviço, cuja conduta moral ou profissional seja considerada prejudicial ou insa�sfatória;

1.2.2.25  Proceder, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, as anotações e registros per�nentes a todos os empregados que atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente
todas as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais, ajuizadas em qualquer juízo, que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou
terceiros que alegarem vínculo com a Contratada, se aplicável;

1.2.2.26  Restringir a área de atuação dos seus empregados às dependências indicadas pela Diretoria de Saúde do IPSEMG;

1.2.2.27  Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal
necessário à execução do contrato decorrente deste Termo de Referência;

1.2.2.28  Fornecer material de consumo (luvas, gorro, máscaras, capote) a serem u�lizados por seus funcionários na execução dos serviços;

1.2.2.29  Manter o espaço �sico a ser cedido através de Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel para Guarda temporária de corpos e serviços administra�vos da contratada, organizado,
limpo, estruturado e de acordo como o que preconiza a legislação sanitária vigente;

1.2.2.29.1  Disponibilizar a realização de vistoria por parte da Contratante qualquer tempo;

1.2.2.30  Realizar higienização e limpeza do espaço �sico disponibilizado mediante Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel, bem como equipamentos, móveis, utensílios e meios de
transporte;

1.2.2.31  As inconformidades no espaço �sico, cedido através de Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel, que forem iden�ficadas pelo contratante na visita citada no subitem anterior,
serão formalizadas à contratada que deverá corrigi-las no prazo de 03 dias úteis.

1.2.2.32  Manter registro de toda a documentação de sepultamentos, como Livro de Óbitos e blocos de notas fiscais oriundos dos atos afins ao presente Termo de Referência, que deverá
ficar à disposição do Contratante, para análise a qualquer tempo por servidor designado pela Diretoria de Saúde, pelo gestor do Contrato ou por servidor credenciado pelo IPSEMG, para tal
fim;

1.2.2.33  Preencher o Livro de Óbitos, registrando informações sobre data, horário de chegada a sala de guarda de corpos, setor de origem do óbito, nome do (a) falecido (a), serviço
contratado, horário de saída da sala de guarda de corpos do HGIP, veículo u�lizado na remoção e informações per�nentes aos funcionários envolvidos na realização dos serviços;
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1.2.2.34  Encaminhar ao Departamento de Gestão de Contratos - DEGEC, ordinariamente no 5º dia ú�l do mês e também quando solicitado, o Relatório de Vendas do mês anterior,
acompanhado de cópia dos registros do livro de óbito, o qual informará a data dos óbitos, os nomes e o serviços contratados.

1.2.2.34.1  O DEGEC deverá disponibilizar as referidas informações à Diretoria de Saúde.

1.2.2.34.1.1  O acompanhamento a ser feito pela Diretoria de Saúde será realizado através do cruzamento de informações do relatório da empresa, livro de óbito e relação de
óbitos no mês, a ser emi�do pelo Setor de Internação do hospital;

1.2.2.35  Encaminhar ao Unidade de Gestão Ambiental (UGA/DEHOT), no 5º dia ú�l do mês, e sempre que solicitado, a relação e comprovantes de des�nação final de óbitos, amputações
realizadas ou restos placentários rela�vos à pacientes do HGIP, para pessoas carentes ou não, de modo a possibilitar à Diretoria de Saúde prestar contas à sua Direção Superior, ao seu
Conselho Delibera�vo, bem como à Auditoria Interna ou Externa que por ventura venham a ser realizados sobre o assunto;

1.2.2.36  Manter, às suas expensas, seguro de vida e contra acidentes de todo o pessoal designado para o serviço;

1.2.2.37  Providenciar, junto às repar�ções competentes, todas as licenças necessárias ao funcionamento do estabelecimento e à execução dos serviços;

1.2.2.38  Cumprir e fazer cumprir todas as normas é�cas e técnicas específicas da a�vidade a ser desenvolvida, bem como o disposto nas normas internas do Contratante, respondendo
isolada e integralmente perante os Órgãos competentes, em caso de autuações e penalidades administra�vas e/ou judiciais de qualquer natureza;

1.2.2.39  Defender e manter incólume o Contratante de todo processo e ações judiciais e administra�vas, inclusive, diante de reivindicações de seus empregados, demanda de terceiros
(inclusive e especialmente perdas e danos em geral, multas, honorários advoca�cios e custas processuais) decorrentes, direta ou indiretamente, da prestação dos serviços contratados
responsabilizando-se pelo ressarcimento de eventuais condenações e de quaisquer despesas que vierem a ser imputadas administra�va ou judicialmente o Contratante, a que �tulo for,
decorrentes do contrato;

1.2.2.40  Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, �sicos ou materiais, causados ao Contratante, seus servidores ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, por pessoal encarregado da execução do objeto contratado;

1.2.2.41  Deverá a Contratada disponibilizar e manter, os seguintes meios de comunicação durante a vigência do contrato: e-mail e telefones fixo e celular, des�nado a atender a todas as
comunicações do Contratante;

1.2.2.42  Cumprir a legislação vigente sobre Segurança do Trabalho, em especial o que determina a Portaria Ministerial nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
Emprego, e suas alterações, que dispõe sobre as Normas Regulamentadoras, e disponibilizar Equipamento de Proteção Individual – EPI adequados e necessários à consecução dos serviços
constantes deste, sem qualquer ônus para o Contratante, responsabilizando-se pelo quan�ta�vo e qualita�vo dos materiais, produtos e equipamentos empregados;

1.2.2.43  Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o
resultado final dos serviços;

1.2.2.44  Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se refere à prestação dos serviços objetos deste instrumento;

1.2.2.45  Pagar ao IPSEMG, mensalmente, o valor de  R$776,38 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) , rela�vo à Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel do espaço
�sico disponibilizado para o desempenho de suas a�vidades comerciais junto ao HGIP, conforme avaliação realizada pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura (Engenheiro civil –
CREA 55.638/D), documentos 30179275 e 30179323.

1.2.2.45.1  No caso eventual prorrogação do contrato, este valor mensal deverá ser reajustado pelo índice acumulado nos úl�mos 12 (doze) meses pelo IPCA/IBGE, por força do art.
1º, inciso I, da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 8898, de 14 de junho de 2013:

“Art. 1º Fixar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, medido pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca – IBGE, como índice padrão para: I - reajuste dos contratos
em que seja parte órgão ou en�dade do Poder Execu�vo dependente de recursos do Tesouro Estadual;”

1.2.2.46  A contratada deverá providenciar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do contrato, a vistoria das instalações disponibilizadas para prestação dos serviços,
na presença de funcionário/servidor designado pelo IPSEMG e promover as adequações necessárias, antes do término da vigência do contrato;

1.2.2.47  Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, inclusive perante as autoridades sanitárias competentes.

1.2.2.48  Manter atualizado o catálogo de comercialização das urnas, serviços e acessórios funerários prestados.

1.2.2.49  Os estabelecimentos prestadores de serviços de Tanatopraxia, Conservação de Restos Mortas Humanos, Higienização e/ou Tamponamento, devem dispor do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) elaborado e implantado em conformidade com a RDC ANVISA n° 306/2004, Resolução CONAMA n° 358/2005 e/ou outros atos
norma�vos que vierem a subs�tuí-las ou complementa-las, portanto, o plano deve estar aprovado e implantado pelos Órgãos fiscalizadores e ser apresentado ao Servidor designado para
atuar como fiscal de contrato, em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato;

1.2.2.50  O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da Contratada, sujeitando-a às sanções previstas pelo ar�go 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e demais legislações per�nentes.

1.2.3  DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

1.2.3.1  Comunicar a família sobre o óbito ou amputação e comunicar a contratada para que o corpo/membro seja transportado até a sala de guarda de corpos temporária do HGIP;

1.2.3.2  Comunicar o fato à Contratada, entregando-lhe a Declaração de Óbito ou documento médico referente à amputação;

1.2.3.3  Entregar à Contratada o Pedido de Necropsia, quando o corpo for para o Ins�tuto Médico Legal – IML. Após o aviso ao RL/F, a Contratada enviará o Pedido de Necropsia ao Dete�ve
de Plantão para que este providencie o transporte apropriado;

1.2.3.4  Garan�r o espaço �sico necessário à execução do contrato (espaço este a ser disponibilizado mediante Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel), que passará a ser de
responsabilidade da Contratada, ou seja, o contratante irá disponibilizar mediante cessão onerosa de uso, espaço �sico nas dependências do HGIP, para a realização das a�vidades
previstas neste Termo de Referência;

1.2.3.5  Vistoriar mensalmente o espaço disponibilizado mediante Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel, des�nado à guarda temporária de corpos e seus serviços administra�vos;

1.2.3.5.1  Emi�r relatórios acerca das inconformidades encontradas no espaço �sico durante as visitas citadas no subitem 1.2.3.5, que serão formalizadas à contratada es�pulando o
prazo de 03 dias úteis para a devida regularização; 

1.2.3.6  Assegurar aos empregados em serviço pela Contratada, acesso às instalações do Contratante;

1.2.3.7  Solicitar, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante servidor devidamente designado;

1.2.3.8  Gerar mensalmente o DAE – Documento de Arrecadação Estadual, em nome do IPSEMG, por meio do Departamento de Arrecadação do IPSEMG, e disponibilizá-la a Contratada, nos
termos do item 9 deste Termo de Referência;

1.2.3.9  Disponibilizar, a critério do IPSEMG, ramais internos, para comunicação com a contratada;

1.2.3.10  Fiscalizar os serviços prestados pela contratada, u�lizando-se de sua equipe que apresentará relatório com intercorrências, observações de não conformidades, sugerindo
alterações e propondo prazos para resolução;

1.2.3.11  Conferir e acompanhar os relatórios da contratada com a quan�dade de serviços faturados nas dependências do contratante;

1.2.3.12  Entregar à contratada, quando do início das a�vidades, relatório de vistoria da área �sica a ser u�lizada para prestação do serviço (Termo de Vistoria Prévia) onde será detalhado
o estado atual da área a ser permi�do o uso;

1.2.3.13  Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela contratada que digam respeito à natureza dos serviços a serem executados;

1.2.3.14  Reajustar, no caso eventual prorrogação do contrato, os valores unitários expresso no Anexo I deste TR, pelo índice acumulado nos úl�mos 12 (doze) meses pelo IPCA/IBGE, por
força do art. 1º, inciso I, da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 8898, de 14 de junho de 2013

1.2.3.14.1  Os preços reajustados deverão con�nuar sendo os mais vantajosos para o Contratante, quando comparados com aqueles pra�cados no mercado, no período do reajuste,
sendo vedada a reajustabilidade de seu valor em prazo inferior a 12 (doze) meses.

1.2.4  DA CESSÃO ONEROSA DE USO E DO PAGAMENTO

1.2.4.1  Concessão Onerosa de Uso de área construída "Sala de guarda de corpos" (20,0m²) pertencente imóvel do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), localizada na Alameda
Ezequiel Dias n.225, Térreo, Centro, Belo Horizonte, MG de propriedade do Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), conforme art. 41 do Decreto
Estadual n. 46.467, de 28 de março de 2014 ou legislação vigente que vier a subs�tuí-lo;

1.2.4.2  O prazo para a Concessão Onerosa de Uso das áreas descritas no subitem anterior será de 12 (doze) meses, renovável por períodos de 12 (doze) meses até o limite de 60
(sessenta) meses, mediante ajuste escrito entre as partes;

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/95298
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1.2.4.3  O valor da concessão onerosa de uso (R$776,38 setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) das áreas descritas, foi apurado pelo Departamento de Engenharia e
Arquitetura (Engenheiro civil – CREA 55.638/D) mediante análise do diagnós�co do mercado e levantamentos realizados com base na iden�ficação da realidade mercadológica da região
onde elas estão localizadas, conforme demonstrado nos laudos de avaliação inseridos nos autos processo 2010.01.0043841/2021-69, documentos 30179275 e 30179323.

1.2.4.4  O valor da concessão onerosa será reajustado anualmente conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA.

1.2.5  DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO

1.2.5.1  ENDEREÇO DO IMÓVEL: Alameda Ezequiel Dias nº 225, 1º pavimento, Bloco D – Santa Efigênia, Belo Horizonte. 

1.2.5.2  ÁREA CONSTRUÍDA: 20,0m²  

1.2.5.3  TIPO DE IMÓVEL: Imóvel urbano 

1.2.5.4  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel é composto pela área construída de 20,0m², de padrão normal de construção, localizada no primeiro pavimento do Bloco D do Hospital
Governador Israel Pinheiro, des�nada aos serviços de guarda de cadáveres e apoio familiar. Possui piso vinílico, paredes em alvenaria rebocadas e em gesso acartonado, pintadas com
�nta acrílica e reves�mento acrílico, instalações elétricas com luminárias de embu�r e lâmpadas fluorescentes, lavatório, rodapés em mármore, teto em gesso pintado, esquadrias
metálicas e de madeira pintadas com esmalte sinté�co. O estado geral de conservação é regular. 

DESCRIÇÃO DO CUSTO VALOR MENSAL ATRIBUÍDO
VALOR LOCATIVO R$ 480,00

INTERNET R$ 13,94
TELEFONIA R$ 12,24

COPASA R$ 93,60
CEMIG R$ 176,60

VALOR MENSAL MÍNIMO ESTIMADO R$ 776,38 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) 

FONTE: Departamento de Engenharia e Arquitetura (Engenheiro civil – CREA 55.638/D).
Autos processo 2010.01.0043841/2021-69, documentos 30179275 e 30179323.

1.2.6  DAS PRESTAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIÇOS E DE SUA NATUREZA COMUM. 

1.2.6.1  A prestação de serviços a ser contratada é de natureza con�nua. 

1.2.6.2  Isto se dá pelo fato de que a interrupção pode comprometer a con�nuidade das a�vidades do HGIP, cuja necessidade se estenderá por mais de um exercício financeiro e
con�nuamente, ou seja, trata-se de necessidade pública permanente a ser sa�sfeita. 

1.2.6.3  A �tulo de exemplo, cito sepultamento de membros amputados e restos placentários dos pacientes sob a responsabilidade do IPSEMG. 

1.2.7  CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.2.7.1  Conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como nas condições, especificações e quan�ta�vos, os serviços deverão ser prestados no Hospital Governador
Israel Pinheiro – HGIP, com 13 pavimentos, localizado na Alameda Ezequiel Dias, 225, Centro, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-100;

1.2.7.2  O período de execução dos serviços deverá ocorrer nos 07 dias da semana, 24 horas por dia; 

1.2.7.2.1  A prestação de serviços deverá ser iniciada, após a comunicação por parte da Unidade de Internação, em conformidade com o item 8.1.1.1;

1.2.7.3  É vedada a possibilidade de contratação, pela contratada, de funcionários que trabalhem no IPSEMG ou possuam algum �po de vínculo com o Ins�tuto. 

2  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1  O Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG)  tem por finalidade prestar assistência médica, hospitalar, farmacêu�ca, odontológica e social a seus beneficiários,
gerir o regime próprio de previdência nos termos da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e do Decreto Estadual nº 47.345, de 24 de janeiro de 2018, não tendo estrutura técnica e
pessoal especializado próprio para as a�vidades de sepultamento de pessoas falecidas, membros amputados e restos placentários de seus pacientes;

2.2  Assim, faz-se necessária a contratação de suporte técnico especializado para atender à legislação aplicável em vigor;

2.3  A Vigilância Sanitária fiscaliza a documentação de sepultamento de membros, como demais documentos, ou seja, a Ins�tuição está passível de multas, caso não mantenha o serviço implantado e
sendo realizado como determina a Legislação;

2.4  Atualmente, o HGIP possui contrato com a empresa Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, contudo, realizará licitação, visando permi�r a par�cipação de mais empresas interessadas na
prestação deste serviço, buscando com isto revisar/o�mizar a configuração do pacto celebrado de forma a proporcionar condições mais vantajosas aos beneficiários da Autarquia;

2.5  A con�nuidade dos serviços públicos é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos administradores públicos, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços causará
transtornos ao Ins�tuto;

2.6  Neste sen�do, a contratação visa aprimorar o atendimento ao público, condizendo com a natureza do serviço que requer especialização de quem atende, pois além do conhecimento técnico da
área, a contratada deverá estar preparada para adentrar em um cenário psicossocial marcado pela perda, pela dor e pelo luto que envolve o usuário;

2.7  Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de contratação do serviço.

3  JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

3.1  A licitação decorrente deste Termo de Referência será realizada na modalidade pregão presencial, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Estadual nº 14.167, de 10
de janeiro de 2002, e do Decreto Estadual nº 44.786, de 18/04/2008, alterado pelo Decreto nº 48.012, de 22 de julho de 2020, e demais regulamentações per�nentes.

3.2  O serviço a ser contratado, objeto deste instrumento, enquadra-se na classificação de serviço comum, vez que os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser obje�vamente definidos no
instrumento convocatório da licitação, por meio de especificações usuais pra�cadas no mercado, nos termos dos Decretos Estaduais n° 44.786, de 2008, e nº 48.012, de 2020.

3.3  Cumpre destacar que o Estudo Técnico Preliminar (SEI 26285554), item 5, aponta para esta mesma conclusão.

3.4  Jus�fica-se a realização do pregão na forma presencial, com base na excepcionalidade prevista no § 2º do art. 1º do Decreto Estadual nº 48.012, de 2020, em face da inviabilidade técnica de
seu processamento u�lizando o Módulo Pregão do sistema Portal de Compras MG, devido às suas caracterís�cas e peculiaridades próprias, dentre as quais podemos citar as seguintes:

3.4.1  a contratação pretendida não determinará a ocorrência de qualquer despesa para o IPSEMG, não sendo, portanto, necessário emi�r nenhum Pedido de Compra nem haver previsão
orçamentária própria para acobertá-la;

3.4.2  consequentemente, também não será emi�do um Processo de Compra, impossibilitando assim o registro, o cadastramento e o processamento do pregão junto ao referido sistema;

3.4.3  por outro lado também, a contratação pretendida resultará em receita a ser auferida pelo IPSEMG pela concessão onerosa de uso de que trata o item 1.2.4 deste instrumento.

3.5  Assim sendo, o devido registro de todos os instrumentos, atos e decisões a�nentes ao processamento do pregão na forma presencial, decorrente deste Termo de Referência, será feito no
ambiente SEI/MG, ins�tuído pelo Decreto Estadual nº 47.228, de 2017, observado o Decreto nº 47.222, de 2017, que regulamenta a Lei nº 14.184, de 2002, e dispõe quanto ao uso do meio eletrônico
para a prá�ca de atos e tramitação de processos administra�vos pela administração pública, direta, autárquica e fundacional do Poder Execu�vo.

4   CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

4.1  O �po de licitação decorrente deste Termo de Referência é o de MAIOR DESCONTO (art. 6º, III do Decreto 44.786/2008), sendo declarado vencedor o licitante que atender a todas as exigências
do edital e apresentar a oferta de maior percentual de desconto a incidir sobre os preços pré-fixados no capítulo "ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS" deste Termo de
Referência.

5   DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

5.1    PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

5.1.1   A Contratada deverá  elaborar cronograma, a ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, contendo o detalhamento acerca da entrada e ocupação da “Sala de
Guarda de Corpo”, em subs�tuição à empresa atual, sem que isto interrompa e/ou prejudique a atual prestação de serviços, observando:

5.1.1.1   Início das a�vidades: após a comunicação por parte da Unidade de Internação, devendo ser observado o tempo de vigência do pacto com a atual contratada, que se encerrará
em 13 de agosto de 2021.
5.1.1.2   Periodicidade: Em horário integral.

5.2    DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=47345&ano=2018&tipo=DEC
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5.2.1  Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Hospital Governador Israel Pinheiro, localizado à Alameda Ezequiel Dias, 225, Bairro Centro – Belo Horizonte/MG,  em horário integral.

5.2.2  Será disponibilizada área �sica aproximada de 20,0 m² para prestação dos serviços, por meio de Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel, conforme Anexo III e descrição no item 1.2.5.4.

5.3    CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

5.3.1   No prazo de 5 (cinco) dias úteis a Contratada deverá entregar ao Departamento de Gestão de Contratos - DEGEC, o Relatório de Vendas do mês anterior, acompanhado de cópia dos
registros do livro de óbito, o qual informará a data dos óbitos, os nomes e o serviços contratados;

5.3.2  Enviar, mensalmente (1º dia ú�l do mês) a Gerência Administra�va da Diretoria de Saúde do IPSEMG, a escala dos funcionários que atuarão no suporte funerário ao Contratante; 

5.3.3  Encaminhar ao Unidade de Gestão Ambiental (UGA/DEHOT), no 5º dia ú�l do mês, e sempre que solicitado, a relação e comprovantes de des�nação final de óbitos, amputações
realizadas ou restos placentários rela�vos à pacientes do HGIP, para pessoas carentes ou não, de modo a possibilitar à Diretoria de Saúde prestar contas à sua Direção Superior, ao seu Conselho
Delibera�vo, bem como à Auditoria Interna ou Externa que por ventura venham a ser realizados sobre o assunto.

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

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

6  DO PAGAMENTO

6.1  DO PAGAMENTO DA CONCESSÃO ONEROSA

6.1.1  O valor mensal de R$ 776,38 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)  da Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel objeto desta licitação e detalhada no Anexo III deste
TR, vencerá no dia 30 (trinta) de cada mês e deverá ser pago pelo concessionário (Contratada), diretamente ao concedente, mediante DAE – Documento de Arrecadação Estadual, em nome do
IPSEMG, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da cessão de uso vencida, valendo como prova da quitação o respec�vo recibo do pagamento (DAE).

6.1.2  Mensalmente, no prazo de dez (10) dias corridos antes do vencimento, o Departamento de Arrecadação do IPSEMG providenciará a emissão do DAE – Documento de Arrecadação Estadual
respec�vo e o enviará ao concessionário, para que este proceda ao pagamento, por meio da Gerência Administra�va da Diretoria de Saúde do IPSEMG.

6.1.3  Para pagamento de parcela mensal de cessão de uso vencida, que será acrescida de multa de mora e atualizada monetariamente, o concessionário deverá obter o DAE – Documento de
Arrecadação Estadual diretamente junto ao Departamento de Arrecadação do IPSEMG, na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves – Edi�cio Gerais – 4º andar, localizada na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4.001 – Bairro Serra Verde, nesta Capital.

6.1.4  Os valores rela�vos à multa, juros de mora e à atualização monetária devidos pelo concessionário serão lançados, pelo Departamento de Arrecadação do IPSEMG, no respec�vo DAE -
Documento de Arrecadação Estadual.

6.1.5  A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade do concessionário, referentes ao valor da cessão de uso do imóvel, impostos e taxas estaduais e municipais, inerentes
ao imóvel objeto desta licitação, deverá ser feita pelo concessionário, mensalmente, junto à Unidade de Patrimônio do Departamento de Gestão de Bens e Serviços do IPSEMG.

6.1.6  O eventual atraso no pagamento da Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel, objeto desta licitação, sujeitará o concessionário ao pagamento de multa contratual, juros de mora, assim
como de atualização monetária do valor da parcela em atraso, que lhe serão aplicados pelo IPSEMG, conforme previsto nos Art. 394 e 395 do Código Civil/2002, automa�camente.

6.1.7  A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 10% (dez por cento) do valor da parcela da Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel em atraso.

6.1.8  Os juros de mora corresponderão a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da parcela Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel em atraso.

6.1.9  A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia seguinte ao de seu vencimento, fixado no subitem 6.1, até a data do efe�vo pagamento, pro rata die,
tendo como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca) ou, na hipótese de ex�nção
deste, o índice que vier a subs�tuí-lo por determinação legal.

6.1.10  A multa não impede que o IPSEMG rescinda unilateralmente o termo de Cessão Onerosa de Uso de Bem Imóvel decorrente desta licitação e aplique ao concessionário as sanções
administra�vas previstas.

7   DO CONTRATO:

7.1  Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, de
acordo com o art. 64 da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXII, da Lei 10.520/2002. 

7.2  O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a par�r da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 60 (sessenta)
meses, mediante celebração de termo adi�vo, conforme dispõe o art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

8  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

8.1  Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do ar�go 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será designado, pela autoridade competente, agente para acompanhar e
fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

8.2   Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à Contratada, por escrito, para adoção das providências
necessárias para sanar as falhas apontadas.

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

8.4  O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus Anexos e da proposta da contratada.

8.5  Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e
seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

8.6  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente do Contratante para adoção das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.7  Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do contrato.

9   DAS GARANTIAS:

9.1  GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

9.1.1  Não será exigida garan�a de execução para este objeto.

9.2  GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

9.2.1  Garan�a legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC),  de 30 (trinta) dias (produtos não-duráveis) e 90 (noventa) dias (produtos duráveis), a par�r da data de
recebimento do produto, sem prejuízo de outra garan�a complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

10   DA VISTORIA TÉCNICA:

10.1  As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das condições de execução do objeto deste Termo de Referência.

10.2  A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições: 

10.2.1  A vistoria técnica será acompanhada pela servidora do IPSEMG: Valéria Cássia de Souza Brito - Masp  1072806-1.

10.2.2  O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e horário específico, até 02 (dois) dias antes da sessão do pregão, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor
no mesmo momento.

10.2.3  O agendamento e a visita técnica serão realizados em dias úteis e no horário comercial.

10.2.4 Para agendamento da visita técnica, a empresa interessada deverá entrar em contato com a Gerência Administra�va - GEAD/DISA, através do e-mail valéria.cássia@ipsemg.mg.gov.br ou
pelo telefone 3237-2410.

10.2.5  A visita técnica será realizada no Hospital Governador Israel Pinheiro - HGIP, no seguinte endereço: Alameda Ezequiel Dias n° 225, Centro, Belo Horizonte, MG.

10.3  Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais para execução do serviço não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a
empresa contratada do cumprimento de qualquer cláusula contratual.

10.4  A vistoria técnica pode ser subs�tuída por declaração de que o licitante tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços.
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10.5  Efetuada a visita, será lavrada pela Gerência Administra�va - GEAD/DISA uma DECLARAÇÃO DE VISITA, conforme modelo constante no Anexo II deste Termo de Referência, a qual deverá ser
preenchida e assinada por representante legal da empresa interessada em par�cipar da licitação.

10.6  Caso o licitante vencedor da licitação tenha optado por não realizar a visita técnica, ele deverá apresentar, obrigatoriamente, quando da assinatura do contrato, a DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE
NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA, conforme modelo constante no Anexo II-A deste Termo de Referência, devidamente preenchida e assinada por seu representante legal.

11  DA SUBCONTRATAÇÃO:

11.1  Visando ampliar a concorrência, fica permi�da a subcontratação para a execução de 100% da fase de sepultamento, incineração ou cremação e o Serviço de Tanatopraxia, uma vez que
subcontratar tal fase, não ultrapassa o limite máximo de 50% do objeto licitado, tendo em vista que o serviço ainda contempla:

I - Manter o serviço em funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana;

II - Transporte interno do corpo/membro nas dependências do hospital;

III - Transporte externo do corpo/membro;

IV - Liberação da documentação para translado do corpo/membro;

V - Preparo do corpo/membro;

VI - Des�nação final do corpo/membro.

11.2  A subcontratação não exonera a contratada das responsabilidades decorrentes do contrato, de modo que apenas esta responde, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento contratual;

11.3  A contratada poderá subcontratar os serviços de sepultamento, incineração ou cremação, conforme disposto no inciso “I” deste item, nos termos do Art. 72 da Lei Federal N° 8.666/93, desde
que não haja prejuízos à perfeita execução do contrato e que, previamente à subcontratação, apresente à Gerência Administra�va/Diretoria de Saúde do IPSEMG, para fins de verificação, aceite e a
devida autorização da subcontratação, pelo contratante, toda a documentação da empresa a ser subcontratada, que �ver sido exigida para fins de habilitação das empresas licitantes no edital
decorrente deste Termo de Referência.

11.4  A contratada permanecerá solidariamente responsável com a subcontratada, tanto em relação ao IPSEMG, como em relação à terceiros, pelo cumprimento de todas as cláusulas e condições do
contrato;

11.5  Qualquer subcontratação feita sem prévia autorização do IPSEMG será nula de pleno direito, além de cons�tuir infração contratual passível das cominações juridicamente cabíveis.

11.6  No caso de subcontratação da prestação de serviços de Tanatopraxia, a contratada deverá apresentar, obrigatoriamente:

I - Comprovação de registro no Conselho Regional de Medicina do Responsável Técnico competente da empresa, com prazo de validade em vigor, conforme legislação própria.

II - O responsável técnico indicado no inciso anterior deverá possuir formação em Medicina, conforme Resolução SES/MG nº. 4798 de 29 de maio de 2015;

III - Indicação do responsável técnico pela execução do serviço objeto deste Termo de Referência feita pelo representante legal da empresa, através de “Termo de Compromisso” próprio,
conforme modelo que cons�tui o Anexo IV deste Termo de Referência devidamente assinado pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s) nele indicado(s). 

IV - Comprovação de que a empresa subcontratada se encontra licenciada pelo órgão de vigilância sanitária competente do Estado ou Município ou Distrito Federal para desempenhar a
a�vidade per�nente ao objeto desta licitação, (Resolução da SES/MG Nº 5711, de 02 de maio de 2017, art.3°; art 4° inciso V; Lei Estadual nº 13.317/1999, art.82, inciso VIII, Portaria
SCOMPS/SCOMARH/SMSA nº 01/2001, art. 1°).

11.7  No caso de subcontratação da prestação de serviços de sepultamento, comprovação de Licença Ambiental para serviço de cemitério, nos termo do art. 1° da Resolução da CONAMA no
368/06, art. 2° da Deliberação Norma�va do COPAM n°217/2017;

11.8  No caso de subcontratação da prestação de serviços de cremação, comprovação de Licença Ambiental para o serviço de crematório, quando for o caso, conforme Resolução SES Nº 4798 DE
29/05/2015, Anexo I item 5.2.4.3.

11.9  Comprovar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o gerenciamento dos resíduos gerados em seus processo de trabalho (Resolução SES Nº 4798 DE 29/05/2015, anexo I item
4.2.8.1), na assinatura do contrato.

12   OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

12.1  DA CONTRATADA:

12.1.1 Prestar os serviços nas quan�dades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.

12.1.2  Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado.

12.1.3  Reparar, remover, refazer ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos serviços empregados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato.

12.1.4  Assegurar ao Contratante o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas
recomendadas neste documento.

12.1.5  Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais necessários a prestação,
se houver.

12.1.6  Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em
sua proposta.

12.1.7  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à en�dade estadual, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

12.1.8  Responsabilizar-se pela garan�a dos materiais empregados na prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme
previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste Termo de Referência.

12.1.9  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

12.1.10  Não transferir para o Contratante a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto
deste Termo de Referência.

12.1.11  Manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.1.12  Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para representá-lo no local da execução do objeto contratado.

12.2  DO CONTRATANTE:

12.2.1  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.2.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.2.3  Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se es�verem em desacordo com a especificação e da proposta comercial da Contratada.

12.2.4  No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

12.2.5  Conceder prazo de 3 (três) dias úteis, após a no�ficação, para a Contratada regularizar as falhas observadas.

12.2.6  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

12.2.7  Aplicar à Contratada as sanções regulamentares.

12.2.8  Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos documentos per�nentes.

12.2.9  Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço.

13   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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13.1  A Contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Estadual n.º 14.167, de 10
de janeiro de 2002,  no Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:

13.1.1  advertência por escrito;

13.1.2  multa de até:

13.1.2.1  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;

13.1.2.2  20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de atraso, ou no caso de não entregado objeto, ou entrega com vícios ou defeitos
ocultos que o tornem impróprio ao uso ou finalidade a que é des�nado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;

13.1.2.3  20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
per�nente.

13.1.3  Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

13.1.4  Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

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

13.2  A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5.

13.3  A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.

13.4  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário, que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de
1993, e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

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

13.5.1  Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

13.6  A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar, integralmente, eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, que poderão ser
apurados no mesmo processo administra�vo sancionatório.

13.7  As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de Fornecedores, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Execu�vo de Minas Gerais - CAGEF.

13.8 As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

13.8.1  Retardarem a execução do objeto;

13.8.2  Comportar-se de modo inidôneo;

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

13.8.3  Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.9  Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de
2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização –PAR.

14   ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

13.1 O valor de referência ou valor máximo aceitável para a contratação, para fins de aplicação do maior desconto, são aqueles indicados nas tabelas de preços es�ma�vos e referenciais pré-fixados
pelo IPSEMG, constantes no Anexo I deste Termo de Referência.

 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

 

O (valor de referência ou valor máximo aceitável) para a contratação, para fins de aplicação do maior desconto, será o valor estabelecido na tabela abaixo:

  URNAS 

Padrão Modelo Tampa Visor Alça Acabamento
interno Fabricante Preço 

Opcionais + (R$  )* 

TE01
(R$) TE02 (R$) TE03 (R$) Outros (R$) 

Básico Tradicional - Israelita 
Contorno lateral pirografado, parte
superior entalhe de "Estrela de Davi".
Não tem Visor 

Não tem. 
Possui alças es�lo
parreira. Forrada em TNT. BETEL, BIGNOTO, VPS R$310,00 ᴓ ᴓ ᴓ ᴓ 

Básico 

Padrão simples,
envernizada, es�lo
tradicional, contorno
pirografado. 

Contorno lateral pirografado,
decorada com silk screen, sobretampo
�po aplique com silk screen. 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em TNT, babado
em renda simples. 

VPS, BIGNOTO R$412,00 R$480,00 R$680,00 ᴓ ᴓ 

Básico 
Padrão simples,
envernizada, es�lo
tradicional simples. 

Emoldurada lateralmente
com pirografo, parte superior
decorada com silk e sobretampo de
visor de 1/4 (rosto). 

1/4 (rosto) 
Metalizada, es�lo
parreira, sendo 3 de
cada lado. 

Forrada em TNT. Memorial, BIGNOTO,
VPS

R$420,00 R$480,00 R$680,00 ᴓ ᴓ 

Básico 

Padrão simples,
verniz autobrilho, es�lo
tradicional, emoldurada
por frisos em baixo relevo. 

Parte superior decorada
em silk screen e
sobretampo smples para visor de 1/4
(rosto). 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em papel nevado,
com babado em renda. 

GODOY, BIGNOTO, VPS R$480,00 ᴓ ᴓ ᴓ ᴓ 

Básico 

Padrão simples,
verniz autobrilho, es�lo
tradicional, pintura es�lo
textura. 

Com moldura es�lo baguete lixado na
cor de madeira, tampo com entalhe e
sobretampo �po aplique com
decoração em alto relevo. 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em papel nevado,
babado em renda. 

BIGNOTO, VPS R$520,00 R$580,00 R$780,00 ᴓ Bíblia em madeira -
R$______ 

Básico 

Padrão simples, verniz
auto brilho, es�lo
tradicional, pintura es�lo
textura. 

Com moldura es�lo baguete lixado na
cor de madeira, tampo com entalhe e
sobretampo �po aplique com
decoração em alto relevo. 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em papel nevado,
babado em renda. 

VPS, BIGNOTO R$416,00 R$698,20 R$798,40 ᴓ Cruz em madeira
R$______ 

Intermediário 

Padrão intermediário,
verniz auto brilho, es�lo
tradicional, rodapé
simples, moldura
decora�va em detalhe
pirografado. 

Contornada por moldura decora�va
em detalhe pirografado, na parte
superior detalhe �po entalhe e
sobretampo �po aplique com figura da
face de Cristo em alto relevo. 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em TNT, babado
em renda simples. 

GODOY, BIGNOTO R$505,40 R$752,10 R$869,50 ᴓ ᴓ 

Intermediário 

Padrão simples,
envernizada, es�lo
tradicional, contorno
pirografado. 

Contorno lateral, com aplique de
dois sobretampos decorados
com silk screen, aplique de bíblia. 

1/4 (rosto) 
Varão metalizado
com fixador es�lo
lapidado. 

Forrada em TNT, babado
em renda. 

GODOY, BIGNOTO R$680,00  R$814,50 R$886,20 ᴓ ᴓ 

Intermediário 
Padrão simples, verniz
auto brilho, modelo
tradicional. 

Contornada lateralmente por detalhe
pirografado, moldura �po aplique,
decorada com silk screen como o
sobretampo do visor 1/4 (rosto). 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em TNT, babado
em renda simples. 

BIGNOTO, GODOY R$645,00 R$789,20 R$812,20 R$989,50 ᴓ 

Intermediário Sextavada. Confeccionada
em chapa de fibra de
madeira de média
densidade com
cer�ficação de origem de
manejo sustentável,
espessura mínima de
3mm, e sobretampo

Confeccionada em chapa de fibra de
madeira de média densidade com
cer�ficação de origem de manejo
sustentável; lateral lisa. 

1/4 (rosto) Composta por 2
(duas) alças de metal
�po varão, medindo
1660mm, ambas com
ponteiras na cor ouro
metalizada, fixadas
na extremidade para
melhor acabamento.

Forração em material
biodegradável branco.
Caixa e babado em tecido
�po ce�m com
acabamento em renda
branca e sobrebabado em
renda branca. 

BETEL, BIGNOTO,
GODOY

R$749,50 ᴓ ᴓ ᴓ ᴓ 
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moldurado em
formato trapezoidal. 

Cada varão é fixado à
caixa por suportes
metalizados, sendo
três suportes para
cada varão. 

Intermediário 

Padrão intermediário,
verniz auto brilho, es�lo
tradicional, toda decorada
no entorno por detalhe
�po entalhe em baixo
relevo. 

Contorno por detalhe �po entalhe em
baixo relevo, aplique de
dois sobretampos decorados com
entalhe baixo relevo. 

1/4 (rosto) 
Varão metalizado
com fixador es�lo
lapidado 

Forrada em TNT, babado
em renda simples. 

GODOY, BIGNOTO R$612,30 ᴓ ᴓ ᴓ Crucifixo ou Bíblia.
R$______ 

Intermediário 

Sextavada, confeccionada
em chapa de fibra de
madeira de média
densidade com
cer�ficação de origem de
manejo sustentável. 

Lateral lisa, com friso moldura em
baixo relevo, sobretampo moldurado,
com formato trapezoidal, sendo o
superior removível para acesso ao
visor de vidro ou acrílico com 90% de
transparência, que mede 18X28 cm. 

1/4 (rosto).
Visor de
vidro ou
acrílico com
90%
de transpar.
18X28 cm. 

Varão na cor ouro
metalizado, com
ponteiras e fixador
es�lo lapidado. 

Forrada em
material biodegradável
branco, babado em tecido
�po ce�m com
acabamento em rendinha
branca e sobrebabado em
renda branca. 

BETEL, BIGNOTO,
GODOY R$725,20 R$812,30 R$914,20 R$1204,00 ᴓ 

Intermediário 

Padrão intermediário,
verniz autobrilho, es�lo
tradicional, contornada
por detalhe pirografado
�po entalhe e friso em
baixo relevo, com rodapé
simples. 

Contornada por moldura decora�va
em detalhe pirografado, com dois
tampos �po aplique decorados com
detalhe de moldura em baixo relevo
�po entalhe, visor de 1/4 (rosto). 

1/4 (rosto) Varão metalizado. 
Forrada em TNT, babado
em renda simples. GODOY, BIGNOTO   R$489,00 R$481,60 R$606,20 ᴓ 

Cristo ou Bíblia.
R$______ 

Intermediário 

Padrão intermediário,
verniz auto brilho, es�lo
tradicional, rodapé
simples, moldura por friso
�po entalhe em baixo
relevo. 

Contornada por moldura decora�va
em detalhe pirografado, na parte
superior dois detalhes �po entalhe.
Sobretampo �po aplique com encaixe,
visor de 3/4. 

Visor de
3/4. 

Varão metalizado. 
Forração em tecido
ace�nado, babado em
renda simples. 

GODOY, BIGNOTO   R$613,00 R$684,60 R$861,00 ᴓ Cristo ou Bíblia.
R$______ 

INFANTIL Simples sextavada Sem visor Sem Visor 
Rijas, sendo 2 de
cada lado Forrada em TNT. 

60cm   R$180,00

ᴓ ᴓ ᴓ ᴓ 

80cm   R$213,20

1,00m   R$232,50

1,30m   R$245,30

1,60m   R$315,60

Opcionais *: TE01 Obeso - TE02 Comprida - TE03 Obesidade Mórbida 

MODELO

  

TANATOPRAXIA 

DESCRIÇÃO PERÍODO/DESCRIÇÃO PREÇO 

Tanatopraxia Para sepultamento em até 24 horas R$350,00

Tanatopraxia Para sepultamento em até 72 horas R$585,00

Tanatopraxia Para translado nacional R$680,00

Tanatopraxia Translado mais de 24 horas R$450,00

Tanatopraxia Translado mais de 48 horas R$680,00

Tanatopraxia Embalsamento R$1.200,00

Tamponamento Higienização e tamponamento R$220,00

  

CREMAÇÃO 

DESCRIÇÃO PREÇO 

SEM CERIMONIAL R$3.500,00

COM CERIMONIAL R$4.500,00

  

TRANSLADO 

Quat. de Km Rodados Preço por Km rodado 

Até 100 Km   R$ 1,50

De 10 a 300 Km   R$ 1,40

De 301 a 600 Km   R$ 1,40

De 601 a 1.000 Km   R$ 1,80

Mais de 1.000 Km   R$ 1,80

  

 
ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
 

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)       

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

 

Ao

IPSEMG – Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Referência: Licitação Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69).

    

A empresa ___________________________, CNPJ _______________, por seu representante legal infra-assinado, DECLARA
que realizou visita técnica ao Hospital Governador Israel Pinheiro – HGIP, na Alameda Ezequiel Dias, n° 225 – bairro Santa
Efigênia, nesta Capital, para vistoriar o espaço �sico a ser disponibilizado pelo IPSEMG, mediante cessão onerosa de uso de
bem imóvel, que tomou conhecimento e está ciente das condições locais onde serão prestados os serviços que cons�tuem o
objeto da licitação em referência. 

 

Belo Horizonte, ____ de   ______________________ de 2021.

 

_____________________________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa declarante

Carimbo e CNPJ da empresa 
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Declaro que acompanhei o(a) representante da empresa supracitada, Sr.(a) ______________________, documento de
iden�dade nº _______________, durante a visita técnica, realizada nesta data, e que lhe repassei todas as informações e os
esclarecimento necessários à formulação da proposta comercial e par�cipação na licitação Pregão Presencial nº 001/2021. 

Em ___/___/2021.

 

_______________________________________________________

Nome e assinatura do servidor do(a) _______________________ do IPSEMG.

MASP/Matrícula: ___________

 
ANEXO II-A DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA
 

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)       

 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA

 

Ao

Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

Referência: Licitação Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69).

Objeto: Contratação, pelo período de 12 meses, de empresa especializada para prestação de serviços funerários rela�vos ao
sepultamento de corpos, membros amputados, produto de fecundação sem sinais vitais e placenta de pacientes sob a
responsabilidade do IPSEMG incluindo a comercialização de urnas funerárias e a realização de translados municipais e
intermunicipais, no Hospital Governador Israel Pinheiro-HGIP, sem ônus para o Ins�tuto, mediante solicitação do responsável legal
do paciente ou do responsável legal do IPSEMG, conforme especificações, exigências e quan�dades estabelecidas no Termo de
Referência.

 

A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, DECLARA, para os devidos fins, não ter realizada a
visita técnica ao Hospital Governador Israel Pinheiro para verificação das condições locais da prestação de serviços objeto da
licitação em referência e que possui pleno conhecimento do objeto a ser executado, sendo de sua responsabilidade a ocorrência
de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local de execução da prestação de serviços.    

Declara, ainda, que está ciente de que não serão aceitos pelo IPSEMG futuros ques�onamentos acerca das condições de prestação
do serviço, não podendo alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem na execução do contrato, com reflexo nos
respec�vos custos e preços. 

 

Belo Horizonte, ____ de ______________________ de 2021.

 

 

_____________________________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa declarante

 
ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO ARQUITETÔNICO

Local: Sala de guarda de corpos
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Departamento de Engenharia e Arquitetura

 
ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO
 

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)       

 

TERMO DE COMPROMISSO

 

A empresa _______________________, CNPJ nº___________________, par�cipante da licitação Pregão Presencial nº 001/2021
(Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69), cujo objeto é a contratação, pelo período de 12 meses, de
empresa especializada para prestação de serviços funerários rela�vos ao sepultamento de corpos, membros amputados, produto de
fecundação sem sinais vitais e placenta de pacientes sob a responsabilidade do IPSEMG incluindo a comercialização de urnas
funerárias e a realização de translados municipais e intermunicipais, no Hospital Governador Israel Pinheiro-HGIP, sem ônus para o
Ins�tuto, mediante solicitação do responsável legal do paciente ou do responsável legal do IPSEMG, conforme especificações,
exigências e quan�dades estabelecidas no Termo de Referência, compromete-se a manter como Responsável(eis) Técnico(s) pelos
serviços, até a sua conclusão, o(s) seguinte(s) profissional(is), que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo de
Compromisso:

 

Nome: ___________________________________________________________

Formação acadêmica: _______________________________________________

Registrado no Conselho Regional ____________________, sob o nº __________

 

Nome: ___________________________________________________________

Formação acadêmica: _______________________________________________

Registrado no Conselho Regional ____________________, sob o nº __________

 

Declara-se ciente de que:

1) A subs�tuição (de qualquer) do(s) profissional(is) acima indicado(s), que somente poderá ser feita por outro de experiência
equivalente ou superior, será possível mediante jus�fica�va fundamentada, devidamente aceita e autorizada pelo IPSEMG;

2) O não cumprimento do presente compromisso implicará em desobediência ao parágrafo 10 do ar�go 30 da Lei Federal nº
8.666/93, sujeitando a contratada inadimplente às penalidades cabíveis, nos termos da Lei.

Belo Horizonte, ______ de ________________de     ________.

 

____________________________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal da empresa licitante



10/09/2021 SEI/GOVMG - 34825894 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40307395&infra_sistema=100… 19/23

 

DE ACORDO: 

 

__________________________________

Nome e assinatura do responsável técnico

 

__________________________________

Nome e assinatura do responsável técnico

 

ANEXO II DO EDITAL  - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA SERVIÇOS              
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 (PROCESSO SEI Nº 2010.01.0043841/2021-69)   

(Preencher em papel �mbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
Telefone/E-mail (   )  
Nome do Representante Legal  

Iden�dade do Representante Legal
 

CPF do Representante
Legal

 

ITEM   01  -         , conforme especificação técnica do item       do Anexo I do Edital.
 

Desconto Ofertado:
_____% Percentual por extenso:

Duração do contrato: 12 (doze) meses.
Prazo de Validade da Proposta: _______ (__________) dias.
Local de Execução: Hospital Governador Israel Pinheiro - HGIP, localizado na Alameda Ezequiel Dias nº 225 - Centro, em Belo Horizonte - MG.
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69).
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o des�no e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o fornecimento do objeto da licitação supracitada 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
 
 

MODELOS DE PLANILHAS DE PREÇOS DE URNAS, TANATOPRAXIA, CREMAÇÃO E TRANSLADO 
(APRESENTAR EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL)

 

  URNAS 

Padrão Modelo Tampa Visor Alça Acabamento
interno Fabricante Preço 

Opcionais + (R$  )* 

TE01
(R$) 

TE02
(R$) 

TE03
(R$) Outros (R$) 

Básico Tradicional - Israelita 
Contorno lateral pirografado, parte
superior entalhe de "Estrela de Davi".
Não tem Visor 

Não tem. 
Possui alças es�lo
parreira. Forrada em TNT.  R$ //////ᴓ///// //////ᴓ///// //////ᴓ///// //////ᴓ/////

Básico 

Padrão simples,
envernizada, es�lo
tradicional, contorno
pirografado. 

Contorno lateral pirografado, decorada
com silk screen, sobretampo �po
aplique com silk screen. 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em TNT, babado
em renda simples. 

 R$ R$ R$ //////ᴓ///// //////ᴓ/////

Básico 
Padrão simples,
envernizada, es�lo
tradicional simples. 

Emoldurada lateralmente
com pirografo, parte superior decorada
com silk e sobretampo de visor de 1/4
(rosto). 

1/4 (rosto) 
Metalizada, es�lo
parreira, sendo 3 de
cada lado. 

Forrada em TNT.  R$ R$ R$ //////ᴓ///// //////ᴓ/////

Básico 

Padrão simples,
verniz autobrilho, es�lo
tradicional, emoldurada
por frisos em baixo relevo. 

Parte superior decorada em silk screen
e sobretampo smples para visor de 1/4
(rosto). 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em papel nevado,
com babado em renda. 

 R$ //////ᴓ///// //////ᴓ///// //////ᴓ///// //////ᴓ/////

Básico 

Padrão simples,
verniz autobrilho, es�lo
tradicional, pintura es�lo
textura. 

Com moldura es�lo baguete lixado na
cor de madeira, tampo com entalhe e
sobretampo �po aplique com
decoração em alto relevo. 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em papel nevado,
babado em renda. 

 R$ R$ R$ //////ᴓ///// Bíblia em madeira -
R$______ 

Básico 

Padrão simples, verniz
auto brilho, es�lo
tradicional, pintura es�lo
textura. 

Com moldura es�lo baguete lixado na
cor de madeira, tampo com entalhe e
sobretampo �po aplique com
decoração em alto relevo. 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em papel nevado,
babado em renda. 

 R$ R$ R$ //////ᴓ///// Cruz em madeira
R$______ 

Intermediário 

Padrão intermediário,
verniz auto brilho, es�lo
tradicional, rodapé
simples, moldura
decora�va em detalhe
pirografado. 

Contornada por moldura decora�va em
detalhe pirografado, na parte superior
detalhe �po entalhe e sobretampo �po
aplique com figura da face de Cristo em
alto relevo. 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em TNT, babado
em renda simples. 

 R$ R$ R$ //////ᴓ///// //////ᴓ/////

Intermediário 

Padrão simples,
envernizada, es�lo
tradicional, contorno
pirografado. 

Contorno lateral, com aplique de
dois sobretampos decorados
com silk screen, aplique de bíblia. 

1/4 (rosto) 
Varão metalizado
com fixador es�lo
lapidado. 

Forrada em TNT, babado
em renda. 

 R$ R$ R$ //////ᴓ///// //////ᴓ/////

Intermediário 
Padrão simples, verniz
auto brilho, modelo
tradicional. 

Contornada lateralmente por detalhe
pirografado, moldura �po aplique,
decorada com silk screen como o
sobretampo do visor 1/4 (rosto). 

1/4 (rosto) Varão metalizado. Forrada em TNT, babado
em renda simples. 

 R$ R$ R$ R$ //////ᴓ///// 

Intermediário 

Sextavada. Confeccionada
em chapa de fibra de
madeira de média
densidade com
cer�ficação de origem de
manejo sustentável,
espessura mínima de
3mm, e sobretampo
moldurado em
formato trapezoidal. 

Confeccionada em chapa de fibra de
madeira de média densidade com
cer�ficação de origem de manejo
sustentável; lateral lisa. 

1/4 (rosto) 

Composta por 2
(duas) alças de metal
�po varão, medindo
1660mm, ambas com
ponteiras na cor ouro
metalizada, fixadas
na extremidade para
melhor acabamento.
Cada varão é fixado à
caixa por suportes
metalizados, sendo
três suportes para
cada varão. 

Forração em material
biodegradável branco.
Caixa e babado em tecido
�po ce�m com
acabamento em renda
branca e sobrebabado em
renda branca. 

 R$ //////ᴓ///// //////ᴓ///// //////ᴓ///// //////ᴓ/////

Intermediário 

Padrão intermediário,
verniz auto brilho, es�lo
tradicional, toda decorada
no entorno por detalhe
�po entalhe em baixo
relevo. 

Contorno por detalhe �po entalhe em
baixo relevo, aplique de
dois sobretampos decorados com
entalhe baixo relevo. 

1/4 (rosto) 
Varão metalizado
com fixador es�lo
lapidado 

Forrada em TNT, babado
em renda simples. 

 R$ //////ᴓ///// //////ᴓ///// //////ᴓ///// Crucifixo ou Bíblia.
R$______ 

Intermediário Sextavada, confeccionada
em chapa de fibra de

Lateral lisa, com friso moldura em
baixo relevo, sobretampo moldurado,

1/4 (rosto).
Visor de

Varão na cor ouro
metalizado, com

Forrada em
material biodegradável

 R$ R$ R$ R$ //////ᴓ///// 
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madeira de média
densidade com
cer�ficação de origem de
manejo sustentável. 

com formato trapezoidal, sendo o
superior removível para acesso ao
visor de vidro ou acrílico com 90% de
transparência, que mede 18X28 cm. 

vidro ou
acrílico com
90%
de transpar.
18X28 cm. 

ponteiras e fixador
es�lo lapidado. 

branco, babado em tecido
�po ce�m com
acabamento em rendinha
branca e sobrebabado em
renda branca. 

Intermediário 

Padrão intermediário,
verniz autobrilho, es�lo
tradicional, contornada
por detalhe pirografado
�po entalhe e friso em
baixo relevo, com rodapé
simples. 

Contornada por moldura decora�va em
detalhe pirografado, com dois tampos
�po aplique decorados com detalhe de
moldura em baixo relevo �po entalhe,
visor de 1/4 (rosto). 

1/4 (rosto) Varão metalizado. 
Forrada em TNT, babado
em renda simples.    R$ R$ R$ //////ᴓ/////

Cristo ou Bíblia.
R$______ 

Intermediário 

Padrão intermediário,
verniz auto brilho, es�lo
tradicional, rodapé
simples, moldura por friso
�po entalhe em baixo
relevo. 

Contornada por moldura decora�va em
detalhe pirografado, na parte superior
dois detalhes �po entalhe.
Sobretampo �po aplique com encaixe,
visor de 3/4. 

Visor de
3/4. 

Varão metalizado. 
Forração em tecido
ace�nado, babado em
renda simples. 

   R$ R$ R$ //////ᴓ///// Cristo ou Bíblia.
R$______ 

INFANTIL Simples sextavada Sem visor Sem Visor 
Rijas, sendo 2 de
cada lado Forrada em TNT. 

60cm   R$

//////ᴓ///// //////ᴓ///// //////ᴓ///// //////ᴓ/////

80cm   R$

1,00m   R$

1,30m   R$

1,60m   R$

Opcionais *: TE01 Obeso - TE02 Comprida - TE03 Obesidade Mórbida 

Data e local.
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 

  

TANATOPRAXIA 

DESCRIÇÃO PERÍODO/DESCRIÇÃO PREÇO 

Tanatopraxia Para sepultamento em até 24 horas R$

Tanatopraxia Para sepultamento em até 72 horas R$

Tanatopraxia Para translado nacional R$

Tanatopraxia Translado mais de 24 horas R$

Tanatopraxia Translado mais de 48 horas R$

Tanatopraxia Embalsamento R$

Tamponamento Higienização e tamponamento R$

  

CREMAÇÃO 

DESCRIÇÃO PREÇO 

SEM CERIMONIAL R$

COM CERIMONIAL R$          

  

TRANSLADO 

Quat. de Km Rodados Preço por Km rodado 

Até 100 Km   R$ 

De 10 a 300 Km   R$ 

De 301 a 600 Km   R$ 

De 601 a 1.000 Km   R$ 

Mais de 1.000 Km   R$ 

Data e local.
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
 

ANEXO III DO EDITAL - MODELOS DE PROCURAÇÃO E DE DECLARAÇÕES
1º MODELO – PROCURAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

PROCURAÇÃO

 

A empresa ______________________________, CNPJ nº ________________, com sede à______________________<endereço completo>, neste ato representada pelo(s)
____________________<diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço>, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
cons�tui como Procurador(a) o(a) Senhor(a) ____________________ <nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço>, a quem confere amplos poderes para representar a
outorgante nos atos necessários ao Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69), realizado pelo IPSEMG, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para apresentar
proposta, lances verbais, negociar preços e demais condições, interpor e desis�r de recursos, apresentar declarações, firmar compromissos ou acordos, podendo, ainda, substabelecer esta para
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes.

Data e local.

 

Assinatura do representante legal da empresa

Observação: esta Procuração, devidamente assinada e com a firma reconhecida, deverá ser apresentada ao Pregoeiro na fase de credenciamento, FORA DE QUALQUER ENVELOPE.

 
 

2º MODELO – DECLARAÇÃO DE MENORES 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)                                                                

 

DECLARAÇÃO DE MENORES

 

A empresa ______________________________, 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 menor, a par�r dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos
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termos do do ar�go 7º, inciso XXXIII, da Cons�tuição Federal.

Data e local.

 

Assinatura do representante legal da empresa

 
3º MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DO DECRETO ESTADUAL Nº 47.437, DE 2018.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO

 

A ___________________________________ , CNPJ nº ____________________, com sede à ___________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre todos os
requisitos legais para sua categorização como ______________________, estando no rol descrito no subitem 4.4 do Edital do Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº
2010.01.0043841/2021-69), não havendo quaisquer impedimentos que a impossibilitem de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº
123, de 2006, e no Decreto Estadual nº 47.437, de 2018.

Data e local

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
 

4º MODELO – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

 

 

A empresa ______________________________,CNPJ nº. ________________, com sede à________________________________, neste ato representada pelo(s) ____________________<diretores
ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço>, pelo presente instrumento DECLARA, sob as penas da lei, em especial do art. 12 da Lei
Estadual nº 14.167/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para par�cipação no Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69).

Data e local

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observação: esta Declaração deverá ser apresentada ao Pregoeiro na fase de credenciamento, FORA DE QUALQUER ENVELOPE.

 

 
 
 

5º MODELO – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO

 

A ___________________________________ , CNPJ nº ____________________, com sede à ___________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui, em
sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do ar�go 1º e no inciso III do ar�go 5º da Cons�tuição Federal.

Data e local

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

         

6º MODELO - DECLARAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA DA ME OU EPP

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
DECLARAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA DA ME OU EPP

Ao

Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG

Referência: Licitação Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69).

 

A empresa ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, neste ato representada pelo(s) ____________________<diretores ou sócios,
com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço> pelo presente instrumento, na condição de ____________________<Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte>, DECLARA que apresenta restrições na documentação rela�va à regularidade fiscal e/ou trabalhista e assume o compromisso de promover sua regularização no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, caso formule o lance vencedor.

Data e local.

 

Assinatura do representante legal da empresa

Observação: esta Declaração deverá ser apresentada ao Pregoeiro na fase de credenciamento, FORA DE QUALQUER ENVELOPE.

 

ANEXO IV DO EDITAL - MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º      , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS E A EMPRESA  [inserir nome da empresa], NA FORMA ABAIXO:
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O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG, com sede no Edi�cio Gerais, na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, localizada na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte – MG, endereço de correio eletrônico: gecgc.dipgf@ipsemg.mg.gov.br, inscrito no CNPJ sob o nº 17.217.332/0001-25, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu _______________ [Presidente / Diretor], Sr. ___________________________, portador da Carteira de Iden�dade RG nº
______________, expedida pela _______________, e CPF nº ____________, conforme competência prevista no(a) [inserir nº do Decreto / Portaria de competência] e a empresa [inserir nome da
empresa], endereço de correio eletrônico: [inserir e-mail], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número [inserir nº do CNPJ], com sede na [inserir nome da cidade sede da
empresa], neste ato representada pelo Sr. [inserir nome do representante da contratada], portador da Carteira de Iden�dade RG nº [inserir nº do RG], expedida pela [inserir órgão expedidor], e CPF nº
[inserir nº do CPF], doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69), que será regido
pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Estadual n° 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008, com suas atualizações, pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e pelas Leis Estaduais nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº 20.826, de 31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº 47.345, de 24 de janeiro de 2018, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898, de 14 de junho de 2013,
pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016, pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007; e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1  O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, junto ao Hospital Governador Israel
Pinheiro – HGIP, sem ônus para o IPSEMG, necessários ao sepultamento de corpos, membros amputados, produto de fecundação sem sinais vitais e placenta de pacientes, incluindo o fornecimento
de urnas funerárias e a realização de translados municipais e intermunicipais, mediante solicitação direta do responsável legal do paciente ou, conforme o caso, do responsável legal indicado pelo
CONTRATANTE, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital. 

1.2  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69) e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3  Discriminação do objeto:

ITEM CÓDIGO DO ITEM NO SIAD QUANTIDADE UNIDADE DE AQUISIÇÃO DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS
   01    38229   1,00   1,00 UNIDADE     SERVIÇO FUNERÁRIO, INCLUINDO TRANSLADO INTERMUNICIPAL     

 

1.4    Integra o objeto deste Contrato a Concessão Onerosa de Uso, durante o prazo de sua vigência, de uma área construída, com 20,0m² (vinte metros quadrados), pertencente ao imóvel do Hospital
Governador Israel Pinheiro (HGIP), localizada na Alameda Ezequiel Dias nº 225 - Térreo, Centro, em Belo Horizonte - MG, de propriedade do CONTRATANTE, para ser u�lizada
pela CONTRATADA como "Sala de guarda de corpos", conforme descrito no subitem 1.2.4 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

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

3  CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1  Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a par�r da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666,
de 1993, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

3.1.1  Os serviços tenham sido prestados regularmente;

3.1.2  Seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização dos serviços;

3.1.3  Seja comprovado que o valor do contrato permanece, economicamente, vantajoso para a Administração;

3.1.4  Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação;

3.1.5  Haja manifestação expressa da CONTRATADA, informando o interesse na prorrogação;

3.1.5.1  A CONTRATADA não tem direito subje�vo à prorrogação contratual.

3.1.6  A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi�vo.

4  CLÁUSULA QUARTA – PREÇO DA CONCESSÃO ONEROSA DE USO

4.1   O valor total da contratação é de R$ 9.316,56 (nove mil e trezentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

4.2  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da concessão onerosa de uso de imóvel, relacionadas no subitem 1.2.5.5 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital.

5  CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1  O prazo e o valor mensal a ser pago pela  CONTRATADA ao CONTRATANTE, rela�vos à concessão onerosa de uso e demais condições a ela referentes, encontram-se no subitem 1.2.4 do Termo
de Referência - Anexo I do Edital.

5.2   Ocorrendo a comercialização de urnas, serviços e/ou acessórios funerários, o pagamento das despesas deverá ser feito pelo Responsável Legal/Familiar – RL/F que �ver solicitado e
pactuado com a CONTRATADA, diretamente, devendo ser observados os preços constantes nas respec�vas tabelas in�tuladas "Urnas", "Tanatopraxia", "Cremação" e "Translado", integrantes da
proposta vencedora da licitação que deu origem a este instrumento. 

6  CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data-limite para a apresentação das propostas.

6.2  Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da
proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

6.2.1  O direito a que se refere o subitem 6.2 deverá ser efe�vamente exercido mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 (cento e oitenta) dias após o a�ngimento do lapso de 12 (doze)
meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.
6.2.2  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial descrito no subitem 6.1.
6.2.3  Desde que devidamente jus�ficado e expressamente previsto no termo adi�vo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o encerramento do vínculo contratual.

6.2.4  Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

7  CLÁUSULA SÉTIMA – RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1  As condições de recebimento do objeto deste Contrato são aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I do Edital da licitação que deu origem a este instrumento.

8  CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1  A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Designação de Gestor e
Fiscal e no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69).

9  CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.1  O regime de execução dos serviços objetos deste Contrato, pela CONTRATADA, e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência - Anexo I do Edital da
licitação que deu origem a este instrumento.

10  CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1  As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I do Edital da licitação que deu origem a este instrumento. 

11  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

11.1  Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão observadas as determinações que se seguem.

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

11.2.1  “prá�ca 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;

mailto:gecgc.dipgf@ipsemg.mg.gov.br
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11.2.2  “prá�ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do contratante;

11.2.3  “prá�ca conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do contratante, des�nado a
estabelecer os preços das propostas a níveis ar�ficiais não compe��vos e privar o contratante dos bene�cios da compe�ção livre e aberta;

11.2.4  “prá�ca coerci�va” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a par�cipação delas no processo de
licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5  “prá�ca obstru�va” significa:

11.2.5.1  destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para inves�gação ou oferecer informações falsas aos inves�gadores com o obje�vo de impedir uma
inves�gação do contratante ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte
envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a inves�gação; ou

11.2.5.2  agir intencionalmente com o obje�vo de impedir o exercício do direito do contratante ou outro órgão de Controle de inves�gar e auditar.

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

11.4  A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada à Controladoria Geral do
Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Jus�ça, para adoção das medidas cabíveis.

12  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ANTINEPOTISMO 

12.1  É vedada a u�lização, na execução dos serviços objetos deste Contrato, de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, com agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, salvo se inves�dos por concurso público.

13  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1  As sanções referentes à execução deste Contrato são aquelas previstas no Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69).

14  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

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

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

14.3  A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4  O termo de rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

14.4.1  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3  Indenizações e multas.

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

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

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

15  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1  O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente mo�vado e autorizado pela autoridade competente.

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

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

16  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1  Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e demais normas federais de licitações e contratos
administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1  A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas do CONTRATANTE, nos termos da Lei federal 8.666, de 21/06/1993.

18  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1  As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes deste Contrato, conforme art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93.

E por estarem ajustadas, as partes firmam este instrumento, de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, de acordo
com o previsto no item 14  do Edital do Pregão Presencial nº 001/2021 (Processo SEI nº 2010.01.0043841/2021-69).

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

 
 

Desconto

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Parentoni Senra Fonseca, Diretor(a), em 09/09/2021, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 34825894 e o código CRC 46A8C5C7.

Referência: Processo nº 2010.01.0043841/2021-69 SEI nº 34825894

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

