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COMPRAS MG: 3041002 000109/2018

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, JARDINAGEM, PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS GERAIS DE
CONSERVAÇÃO NA SEDE DA EMATER-MG EM BELO HORIZONTE - MG.

IMPORTANTE:

Abertura das propostas eletrônicas de preço e início da sessão de disputa de preço,
previsto para o dia: 07/01/2019 às 09:00 h.

ESCLARECIMENTOS:

E-mail: cpl3@emater.mg.gov.br
Telefone: (31) 3349-8085/3349-8088
Site para realização do Pregão: www.compras.mg.gov.br
Site para consultar ao Edital: www.compras.mg.gov.br e www.emater.mg.gov.br
Formalização de consultas: Poderão ser formuladas conforme o item 3.2, do Edital
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF)
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PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 54/2018

1- PREÂMBULO
A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - EMATER-MG, Empresa Pública do Estado de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, com sede à av.
Raja Gabáglia, 1626, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
19.198118/0001-02, realizará a licitação na modalidade pregão eletrônico, em sessão pública,
através do site www.compras.mg.gov.br, para aquisição do objeto, com especificações contidas
nesse Edital e em seus anexos.
Este pregão será regido pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelo Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG (disponível no site www.emater.mg.gov.br), bem
como pelo Decreto Estadual nº 47.154, de 20 de janeiro de 2017, pela Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº
14.167, de 10 de janeiro de 2002, pela Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, pelos
Decretos Estaduais nº 44.786, de 18 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº
47.437, de 26 de junho de 2018, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro
de 2009, nº 47.222, de 26 de junho de 2017, nº 47.228, de 04 de agosto de 2017, nº 47524, de 06
de novembro de 2018, pela Resolução Conjunta SEPLAG/ SEF nº 8.727, de 21 de setembro de
2012, pela Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007 e pela Resolução SEPLAG
nº 093, de 28 de novembro de 2018, com suas alterações posteriores.
1.1 - O pregão será realizado pelo(a) Pregoeiro(a) Raquel Rocha Saliba e Equipe de Apoio,
designados através da Portaria nº 252-29/2017 de 14 de julho de 2017.
1.2 - A abertura da sessão de pregão terá início no dia 07 de janeiro de 2019, às 9:00 horas.
1.3 - Setor Solicitante: Divisão de Serviços e Logística - DILOG

2. DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de limpeza, higiene, jardinagem, pequenos reparos e serviços gerais nas dependências
da Unidade Central da EMATER-MG, com fornecimento de mão de obra, conforme condições,
detalhamento e especificações constantes nos ANEXOS I e II.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1 - Até o quinto dia após a publicação do aviso deste edital, qualquer pessoa, inclusive licitante,
poderá solicitar ESCLARECIMENTOS deste ato convocatório, nos termos do art. 11, do Decreto
Estadual nº 44.786/08.
3.1.1 – Nos termos do art. 87, §1º, da Lei 13.303/16 e art. 141 do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da Emater-MG, combinados com o art. 5º, §1º, também do Regulamento
Interno, a IMPUGNAÇÃO ao edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 13.303/16 e
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, deve ser protocolizado até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura do certame, devendo a Emater-MG julgar e
responder a impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis.
3.2 - A solicitação de esclarecimento poderá ser enviada exclusivamente pelo e-mail
cpl3@emater.mg.gov.br, informando o número do processo licitatório.
3.2.1 - Nos pedidos de esclarecimentos enviados, os interessados deverão se identificar (CNPJ,
Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
3.2.2 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão respondidos pelo pregoeiro(a),
mediante e-mail a ser enviado aos interessados, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
contadas do recebimento do pedido de esclarecimento.
3.2.3 - Se necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar diligências e designar nova data para a
realização do certame.
3.2.4 – Caso o(a) Pregoeiro(a) não responda dentro do prazo previsto no subitem 3.2.2, será
observado o item 3.5, em atendimento ao disposto no art. 11, §2º, II, do Decreto Estadual nº
44.786/08.
3.3 - O pedido de IMPUGNAÇÃO do edital deverá ser protocolizado na sede da EMATER-MG, à
Avenida Raja Gabáglia, nº 1.626, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, na Divisão de Compras –
DICOM, no 2º andar, dirigindo-se ao(à) pregoeiro(a) responsável pela licitação.
3.4 - De acordo com o §1º do art. 87, da Lei 13.303/16 e com o § único do art. 141, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, caberá ao(a) pregoeiro(a) julgar e
responder a impugnação encaminhada, em até 03 (três) dias úteis.
3.5 - Será designada nova data para a realização deste certame quando:
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3.5.1 - for acolhida a impugnação contra o ato convocatório;
3.5.2 - o pregoeiro não responder dentro dos prazos previstos nos subitens 3.2.2 e 3.4;
3.5.3 - houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração não afetar a
formulação das propostas.
3.6 - Acolhida a impugnação do edital, será sanada a irregularidade apontada e designada nova
data para a realização do certame.
3.7 - A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito
de discutir, na esfera administrativa, as regras deste certame.
3.8 - Para os efeitos legais, na contagem de prazos, previstos neste Edital, serão observados o
artigo 11 do Decreto Estadual nº 44.786/2008 e art. 9º do Regulamento Interno.
3.9 – Será ainda designada nova data para a realização deste certame se houver qualquer
modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração não afetar a formulação das
propostas.
4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
4.1 - O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da
proposta, atentando-se, também, para a data e horário do início da disputa, conforme disposto na
página número 1 deste Edital.
4.2 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo(a) pregoeiro(a)
designado(a), a ser realizada em fiel observância às normas da legislação vigente, e,
principalmente, nos procedimentos estabelecidos no Decreto Estadual n° 44.786/08 e nas
cláusulas deste edital.
5. DA REFERÊNCIA DE TEMPO
5.1 - 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
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
6.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto
desta licitação, desde que previamente credenciados no módulo Cadastro Geral de Fornecedores
- CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, no Portal de
Compras www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro
de 2012.
6.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
6.2.1 - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social da
EMATER-MG seja diretor ou empregado;
6.2.2 - suspensa pela EMATER-MG;
6.2.3 - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa
a que está vinculada a EMATER-MG,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
6.2.4 - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
6.2.5 - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
6.2.6 - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
6.2.7 - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
6.2.8 - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidônea;
6.2.9 - incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidas de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP, conforme Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro
de 2001;
6.2.10 - empresas reunidas sob a forma de consórcio.
6.3 - Também estará impedido de participar desta licitação:
6.3.1 - o empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em
procedimentos licitatórios na condição de licitante;
6.3.2 - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil com:
6.3.2.1 - dirigente da EMATER-MG;
6.3.2.2 - empregado da EMATER-MG cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável
pela licitação ou contratação;
6.3.2.3 - autoridade do ente público a que a EMATER-MG esteja vinculada.
6.3.3 - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado o seu prazo de gestão ou
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rompido o seu vínculo com a EMATER-MG há menos de 6 (seis) meses.
6.4 - O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta independente do resultado do
procedimento licitatório.
6.5 – A participação no certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório, bem como declaração tácita do licitante sob as penas da lei, de que
atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do presente
certame, podendo o licitante apresentar proposta para todos os lotes.
6.6 – O licitante obriga-se ainda a declarar sob as penas legais, a superveniência de fato
impeditivo da sua habilitação.
6.7 – Especificamente no caso de licitantes que sejam MEI’s ou pessoas físicas
(eventual/autônomo), poderá ser exigida destes a comprovação de sua regularidade para fins das
exigências do e-Social, as quais deverão ser atendidas quando solicitadas.
7. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
7.1 - O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá as seguintes atribuições:
7.1.1 - a decisão sobre a impugnação do edital, sendo ouvido o setor técnico responsável
solicitante ou a Assessoria Jurídica, conforme o caso;
7.1.2 - o planejamento do desenvolvimento dos procedimentos;
7.1.3 - a definição das atribuições e coordenação dos trabalhos da equipe de apoio;
7.1.4 - o recebimento da documentação de habilitação;
7.1.5 - o recebimento da amostra do produto, quando exigida no edital;
7.1.6 - a abertura das propostas de preço, o exame de conformidade do objeto ou, conforme o
caso, de cada item e a classificação dos proponentes;
7.1.7 - a condução dos procedimentos relativos aos lances;
7.1.8 - a decisão sobre a aceitabilidade da proposta lance de menor preço, quando a
proposta/lance satisfizer os requisitos de qualidade estabelecidos no edital;
7.1.9 - a análise e decisão sobre a habilitação do licitante ofertante do menor preço;
7.1.10 - a adjudicação do objeto ao ofertante da proposta lance de menor preço, quando não
houver recurso, ou, quando interposto, for acolhido pelo próprio pregoeiro;
7.1.11 - o recebimento e o exame dos recursos, e seu encaminhamento à autoridade superior,
devidamente instruídos quando for o caso;
7.1.12 - a proposição à autoridade superior:
a) do adiamento da licitação e da consequente alteração de data; e
b) da revogação ou da anulação, total ou parcial, do processo licitatório.
7.1.13 - o encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade superior, após a
adjudicação, visando a homologação e a consequente contratação.
7.2 - É facultado ao pregoeiro(a), no interesse da Administração:
7.2.1 - em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo e aferir o valor ofertado, bem como solicitar a setores competentes a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões;
7.2.2 - intimar as proponentes a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais no prazo
determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação;
7.2.3 - no julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros formais ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os interessados;
7.2.4 - relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação;
7.2.5 - a verificação de informações e o fornecimento de documentos, para fins de habilitação, que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades emissoras de certidões, devendo tais
documentos ser juntados ao processo;
7.2.6 - a possibilidade da consulta prevista no subitem 7.2.5 não constitui direito do licitante e a
Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no
momento a que se refere o subitem 7.2.1, hipóteses em que, em face do não saneamento das
falhas constatadas, o licitante será declarado inabilitado.
8 - DO CREDENCIAMENTO
8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se pelo site
www.compras.mg.gov.br, opção “Cadastro de Fornecedores”, conforme instruções nele contidas,
no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico.
8.2 - O credenciamento implica o recebimento de login e senha eletrônicos, de acesso ao
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sistema, enviados através de e-mail pelo Gestor do Credenciamento da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG/MG.
8.3 - As informações complementares para credenciamento/esclarecimento a licitantes poderão
ser obtidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores - LigMinas - 155 (para Capital ou
cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303-7995 (para outras localidades e celular).
8.4 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, coordenadora do sistema eletrônico,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
8.5 - A EMATER-MG não possui autonomia para intervir no credenciamento do(s) licitante(s) para
obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva
responsabilidade da SEPLAG, provedora do sistema eletrônico. Em caso de dúvida contatar esta
Secretaria.
8.6 - O credenciamento perante o coordenador do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena de aplicação das sanções previstas no
item 14 do presente Edital.
8.7 - O uso da senha de acesso é plenamente válido para firmar as declarações exigidas no
pregão e contratação dele decorrente, sendo considerado, para efeitos jurídicos, equivalente à
assinatura.
8.8 - O licitante que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar
Federal nº 123/2006, deverá comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte
e das demais pessoas a elas equiparadas e de sociedade cooperativa, na forma e nos termos da
Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Estadual nº 47.437/2018, Lei Estadual nº 20.826,
de 31 de julho de 2013 e Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.727/12, bem como realizar seu
credenciamento no CAGEF, em atendimento à Resolução SEPLAG nº 93/18 e Decreto Estadual
nº 47.524/18.
8.8.1 - Para fins do disposto no subitem 8.8, o enquadramento dos beneficiários indicados no
Decreto Estadual nº 47.437/2018 se dará da seguinte forma:
I - microempresa e empresa de pequeno porte, conforme definidos nos incisos I e II do caput e §4º
do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006;
II - agricultores familiares, conforme definido na Lei Federal nº 11.326/2006;
III - produtores rurais pessoas físicas, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212/1991;
IV - microempreendedores individuais, conforme definido no §1º do art. 18-A da Lei
Complementar Federal nº 123/2006,e
V - sociedades cooperativas, conforme definido no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 e no art.
4º da Lei Federal nº 5.764/1971.
8.8.2: As pessoas indicadas no subitem 8.1.1, II e III, serão beneficiadas pelo tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido, somente se estiverem em situação regular junto à
Previdência Social e ao município, e que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que
trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.
8.9 - A definição e a atualização do porte do licitante no CAGEF, serão realizadas
automaticamente por meio de integração entre os sistemas SIAD-MG e SIARE-MG, obedecendo
aos seguintes parâmetros:
8.9.1 - para inscrição no CAGEF será atribuído para o licitante o mesmo porte constante na base
do sistema SIARE-MG, ou na base de dados da RFB, no caso de empresa não inscrita no SIAREMG;
8.9.2 - o porte do licitante no CAGEF e a informação sobre a Condição de Optante pelo Simples
Nacional deverão ser definidos pela Unidade de Registro Cadastral, nas hipóteses de
indisponibilidade, erro ou falha de integração entre os sistemas SIAD-MG e SIARE-MG, ou de
incorreção ou desatualização dos dados do sistema SIAD-MG em relação aos sistemas de
origem desta informação.
8.9.2.1: Para que o porte seja definido como "Micro" ou "Pequeno", nas hipóteses desse item, é
necessário que:
a) a Unidade de Registro Cadastral comprove a condição de empresa Optante pelo Simples
Nacional, mediante consulta aos sítios da RFB ou do Comitê Gestor do Simples Nacional;
b) o fornecedor apresente documento comprobatório da condição de micro ou pequena empresa,
em data igual ou posterior à data da última atualização da informação de seu porte na base
cadastral do CAGEF;
b.1) se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento
arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
empresa;
b.2) se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada
ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente,
da sede da empresa.
8.9.2.2: Para a comprovação da Condição de Optante pelo Simples Nacional na hipótese do
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subitem 8.9.2, é necessária a realização da ação indicada na letra ‘a’ do subitem 8.9.2.1.

9. DA PARTICIPAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site www.compras.mg.gov.br até a
data e horário marcados para abertura da sessão, após o preenchimento do formulário eletrônico,
com manifestação em campo próprio do Portal de Compras - MG de que tem pleno conhecimento
e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas
no Edital e seus anexos.
9.1.1 - A proposta de preços a ser apresentada, nos termos do item anterior, deverá conter todas
as informações constantes nos ANEXOS I e II deste Edital.
9.1.2 - Caberá o(a) Pregoeiro(a) a análise e classificação das propostas recebidas e que estejam
em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo
Edital, cabendo em caso de dúvida, diligência ao setor solicitante.
9.2- Todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sobretudo nos itens dos
anexos I e II, serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta
comercial.
9.3 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a
abertura da mesma, devendo o estabelecimento de prazos superiores ser justificado nos autos do
processo licitatório.
9.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente
licitação, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente, da contratada.
9.5 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento, concordância e
atendimento às exigências de habilitação previstas no ANEXO IV deste Edital. O licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.6 - Os preços serão expressos em moeda corrente do país, com no máximo duas casas
decimais após a vírgula, sendo desconsideradas as demais.
9.7 - Excluindo-se os erros claramente percebidos, não se admitirá proposta que apresente preço
simbólico, irrisório, superestimado ou de valor zero, incompatível com o preço de mercado,
acrescido dos respectivos encargos.
9.8: Em caso de absoluta igualdade de preço entre duas ou mais propostas, em que seus
proponentes não tiverem ofertado lance, será realizado, obrigatoriamente, sorteio aleatório pelo
próprio sistema, conforme o inciso XXI, do art. 13, do Decreto Estadual nº 44.786/08, ressalvados
os casos previstos no art. 45, da Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Estadual nº 47.437/18.
9.9 - Os licitantes deverão, antes de formular suas propostas, inteirar-se das condições deste
edital, bem como fazer uma análise das especificações e preços de mercado, para que não haja
divergências entre produtos ofertados, preços errôneos e especificações equivocadas.
10. DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E DOS LANCES
10.1 - Após a abertura das propostas, no horário previsto neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a
sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. O
sistema publicará as propostas, sem a divulgação de autoria, com vistas a implementar a
competição.
10.2- As propostas comerciais serão analisadas pelo pregoeiro, verificando se todas as
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos foram atendidas, sendo
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
10.3 - O(a) Pregoeiro(a) divulgará através do Portal de Compras - MG, o resultado da análise de
propostas e convidará os Licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico,
observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos lances.
10.4 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado
apresentado pelos licitantes, vedada a identificação dos mesmos.
10.5 - Os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo imediatamente informado do seu recebimento, do respectivo horário de registro e do valor
nele consignado.
10.6 - Os licitantes poderão oferecer lances decrescentes, observado o horário fixado e as regras
de aceitação estabelecidas no edital.
10.7 - Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu próprio
lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será considerado como
lance vencedor do lote apenas o de menor valor.
10.8 - Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de licitantes
diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento
dos lances.
10.9 - Caso não se realizem lances eletrônicos, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação, para fins de adoção do disposto no artigo 13,
XXVIII, do Decreto Estadual nº 44786/08.
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10.10 - No caso de empate entre duas ou mais propostas em que seus proponentes não tiverem
ofertado lance, será realizado, obrigatoriamente, sorteio aleatório pelo próprio sistema.
10.10.1: Alternativamente ao disposto no subitem 10.10, caso o sistema eletrônico não disponha
de funcionalidade para sorteio, os proponentes cujas propostas foram objeto de empate serão
convocados por meio do canal eletrônico da licitação para que seja realizado o sorteio presencial,
em local a ser definido pelo pregoeiro.
10.11 - : No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O(a)
Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos
atos realizados.
10.12 - Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes de nova data, se for o caso, e de horário para sua continuidade, no endereço
eletrônico utilizado para realização da sessão.
10.13 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, quando transcorrerá período de tempo de
até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.14 - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ou sua
desconexão.
11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO DO LOTE, observadas as
especificações, prazos máximos para a execução dos serviços, parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade, além das demais condições definidas neste edital e na legislação
pertinente, inclusive com a verificação, pelo(a) Pregoeiro(a), de inscrição ou não impeditiva contra
o vencedor no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Estadual – CAFIMP, conforme art. 52, inciso III, do Decreto Estadual nº 45.902/2012.
11.2 - Encerrada a etapa de lances e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a) examinará a
aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, podendo encaminhar pelo sistema
eletrônico contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que
possa ser obtido preço mais favorável, conforme art. 13, XXVI, do Decreto Estadual nº 44786/08,
decidindo sobre sua aceitação na sequência.
11.3 - Caso não se realizem lances eletrônicos será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
11.4: Caso haja apenas uma proposta, esta poderá ser aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com os praticados no mercado, atendendo o
valor de referência, devendo o(a)a Pregoeiro(a) negociar para que seja obtido o melhor preço.
11.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às
exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.
11.6: Caso o(a) Pregoeiro(a) entenda que o preço é inexequível, poderá estabelecer prazo para
que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
11.6.1 - Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
11.6.1.1 - planilha de custos elaborada pelo licitante;
11.6.1.2 - documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes.
11.7 - Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes
detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação
da documentação e proposta comercial.
11.8 - 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.
11.9 - Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o
momento, será assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte e às demais
pessoas a elas equiparadas, conforme §1º do art. 3º, do Decreto Estadual nº 47.437/18, e às
sociedades cooperativas o direito de preferência à contratação, como critério de desempate, nos
termos do art. 44, da Lei 123/06 e art. 7º do Decreto Estadual 47.437/18, observadas as seguintes
regras:
11.9.1 – O(a) Pregoeiro convocará o beneficiário detentor da melhor proposta, dentre aquelas que
estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco
por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente nova
proposta, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão do direito de preferência e observado o disposto no artigo 7º, §5º, II, do Decreto
Estadual nº 47.437/18;
11.9.2 - se o licitante, nos termos do subitem anterior, oferecer novo lance contendo melhor
proposta, será considerado o vencedor provisório, dependendo da análise de sua habilitação e
demais exigências editalícias para sua declaração de vencedor e consequente adjudicação em
seu favor, do objeto deste Pregão;
11.9.3 - realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) examinará a
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aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
11.9.4 - sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias
obedecerá ao procedimento previsto no item 11.11;
11.9.5 - caso não apresente proposta de preços ou não atenda às exigências de habilitação, o(a)
Pregoeiro(a) convocará aqueles remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no
subitem 11.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
11.9.6 - constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
11.9.7 – Caso não haja licitante dentro da situação de empate ou não ocorra a apresentação de
novo lance ou não sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, poderá ser
declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor oferta, a depender da observância
dos demais termos do edital.
11.10 - O disposto no subitem 11.9 somente se aplicará quando a melhor oferta apurada na etapa
de lances não tiver sido apresentado pelos licitantes enquadrados no subitem citado.
11.11 - Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO, o(a) Pregoeiro(a) informará que o licitante
detentor da melhor oferta, deverá comprovar sua situação de regularidade. Esta comprovação
será feita mediante encaminhamento da documentação constante do ANEXO IV deste Edital e da
proposta comercial atualizada com os valores obtidos no Pregão, devendo a original ou cópia
autenticada ser entregue no endereço avenida Raja Gabáglia, 1626, bairro Gutierrez, Belo
Horizonte-MG, na Divisão de Compras – DICOM, no 2º andar, no horário de 08:30 às 11:30 e
13:30 às 16:30, após a solicitação do(a) Pregoeiro(a).
11.11.1 - A entrega da documentação prevista no subitem 11.11 deverá ser feita no prazo máximo
de até 03 (três) dias úteis, contados da solicitação pelo(a) Pregoeiro(a).
11.11.2 - No caso de encaminhamento via correios, a postagem deverá ser feita também dentro
do prazo máximo de até 03 (três) dias úteis.
11.12 - Antes de solicitar a documentação, deve o(a) Pregoeiro(a) solicitar o CNPJ do licitante,
detentor da melhor proposta, para que possa consultar o CAFIMP visando agilizar a habilitação.
11.12.1 - Caso o licitante não informe o CNPJ ou havendo restrição na consulta realizada, torna-se
desnecessária a solicitação da documentação habilitatória, devendo o(a) Pregoeiro(a) prosseguir
e fazer a mesma análise para os demais classificados, respeitada a ordem de classificação,
conforme determina o art. 52, inciso III, do Decreto Estadual nº 45.902/2012.
11.13 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do licitante de que trata
a Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Estadual nº 47.437/18, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados da divulgação da análise dos documentos de habilitação do licitante
melhor classificado, prorrogáveis por igual período, a critério do(a) Pregoeiro(a), para a devida e
necessária regularização. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
11.13.1 - Se houver a necessidade de abertura do prazo de que trata o subitem 11.13 para
regularização da documentação fiscal, o(a) Pregoeiro(a) deverá suspender a sessão de pregão
para o lote específico e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a
comparecer no dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da
sessão de pregão do lote em referência.
11.13.2 – Cabe ao licitante microempresa, empresa de pequeno porte ou demais pessoas a elas
equiparadas ou à sociedade cooperativa declarar-se como tal no momento do seu
credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, conforme itens 8.4 e 8.8 do edital,
sob pena de preclusão dos benefícios previstos no Capítulo V, da lei Complementar Federal, nº
123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº 47.437/18.
11.14 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta dentro dos
prazos acima estabelecidos, acarretará a inabilitação dos licitantes, além da aplicação das
sanções previstas neste Edital, podendo o(a) Pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a
proposta ou lance subsequente.
11.15 - Será facultado à EMATER-MG convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a
ordem de classificação, para apresentação da proposta para avaliação.
11.16 - A proposta comercial da empresa vencedora, que deverá ser entregue em até 03 (três)
dias úteis, na forma do subitem 11.11, deverá ser rubricada em toda(s) a(s) folha(s) e a última
assinada pelo representante legal da empresa, citado nos documentos de habilitação, em
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ,
inscrição estadual, endereço completo, número de agência de conta bancária, validade de no
mínimo 60 (sessenta dias), a contar da data marcada para a abertura da mesma, ou pelo prazo
que este instrumento convocatório estabelecer, além das condições gerais previstas no ANEXO III,
acompanhado dos documentos habilitatórios, conforme estipulado no item 11.11 deste Edital.
11.17 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante for inabilitado,
o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
a habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao edital.
11.18 - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site
www.compras.mg.gov.br.
11.19 - Constatado o atendimento das exigências fixadas para habilitação, o objeto será
adjudicado ao licitante da proposta ou lance de menor preço do lote.
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11.20 - Ocorrendo dificuldade no envio dos documentos de habilitação, que impeça o
cumprimento do prazo previsto no subitem 11.11, o licitante deverá comunicar a situação ao(à)
Pregoeiro(a), imediatamente, por meio do chat do sistema. O(a) Pregoeiro(a) analisará a questão
apresentada e poderá conceder uma dilação do prazo para que o proponente possa transmitir a
documentação pleiteada.
12. DOS RECURSOS
12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a
intenção de recorrer, no prazo de dez minutos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em
campo próprio, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões
de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em
igual prazo, a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
autos.
12.2 – Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da
intenção do licitante durante a sessão pública e o encaminhamento das razões do recurso e de
eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, em formulários próprios, indicados no Portal de Compras/MG, nos termos do
artigo 13, XLI e XLII, do Decreto Estadual nº 44.786/08.
12.3 - A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, relativos aos
recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante documento
protocolizado junto à EMATER-MG, no endereço Avenida Raja Gabáglia nº 1.626, Bairro
Gutierrez, Belo Horizonte/MG, na Divisão de Compras – DICOM, no 2º andar e no horário de 08:30
às 11:30h e 13:30 às 16:30h.
12.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo estabelecidos no
subitem 12.1 deste edital, importará na decadência do direito de interposição de recurso e a
adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor, na própria sessão.
12.5 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da EMATER-MG, aos cuidados do(a)
Pregoeiro(a), no caso de julgamento de propostas e habilitação/inabilitação de licitante(s) no
prazo de 3 (três) dias úteis, quando registrada na ata do Pregão a intenção de recorrer conforme
estabelecido no item 12.1 deste título.
12.6 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
12.7 - Não serão conhecidos os recursos interpostos na forma e prazo diferentes dos
estabelecidos nos subitens 12.1 e 12.2, respectivamente, e/ou subscritos por representante de
licitante que não comprove poder legal de representação.
12.8 - Não serão conhecidos os recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso pelo licitante, na forma e prazo estipulados neste Edital.
12.9 - O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, exceto quando
manifestamente protelatório ou quando o pregoeiro puder decidir de plano.
12.10 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.11 - O resultado do recurso será divulgado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e
no site da EMATER-MG, através dos endereços eletrônicos www.compras.mg.gov.br e
www.emater.mg.gov.br, respectivamente.
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1 - : Não tendo sido interpostos recursos, ou decididos os recursos porventura interpostos e
constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao
licitante cuja proposta for considerada vencedora e a autoridade superior homologará o
procedimento licitatório.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E CRIMES LICITATÓRIOS
14.1 – Caberá, conforme art. 124, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EmaterMG, o impedimento de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, o descredenciamento do
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, ao
licitante que, em licitação na modalidade de pregão:
a) - deixar de entregar documentação exigida para o certame;
b) - apresentar documentação falsa;
c) - ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;
d) - não mantiver a proposta;
e) - falhar ou fraudar a execução do contrato;
f) - comportar-se de modo inidôneo, ou
g) - cometer fraude fiscal.
14.2 - Conforme art. 125 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG
(acessível no sítio www.emater.mg.gov.br), os efeitos da sanção prevista no subitem 14.1, poderão
ser estendidos a pessoas jurídicas se constatada a existência de fraude ou abuso de forma em
suas criações, bem como às pessoas naturais envolvidas, sem prejuízo da aplicação da Lei
Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013.

Edital Pregão Eletrônico 54/2018 (2654002)

SEI 3040.01.0000065/2018-04 / pg. 10

14.3: Caberá a suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, nos termos do art. 123, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da Emater-MG (acessível no sítio www.emater.mg.gov.br), pelo seguinte prazo e hipóteses:
14.3.1: vinte e quatro meses nos casos de:
a) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação;
b) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou sociedade de
economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.
14.4 - Conforme dispõe o art. 41, da Lei Federal nº 13.303/16, aplicam-se a este instrumento
convocatório e ao contrato ou ordem de fornecimento dele decorrentes as normas de direito penal
contidas nos arts. 89 a 99, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
A suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade
sancionadora, nos termos do art. 123, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
Emater-MG (acessível no sítio www.emater.mg.gov.br), trazida pelo artigo 83, inciso III, da Lei nº
13.303/2016, combinado com o Decreto Estadual nº 45.902/2012, artigos 38, III e 47, §1º, se
estenderá por:
14.4.1: vinte e quatro meses nos casos de:
a) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação;
b) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou sociedade de
economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.
15. DO CONTRATO/ DA ORDEM DE FORNECIMENTO
15.1 - Homologada a licitação pela autoridade superior, a proponente vencedora poderá ser
convocada, desde que credenciada no CAGEF e não incluída no CAFIMP, para assinar o
Contrato ou receber a Ordem de Fornecimento, hipótese em que a proponente vencedora terá o
prazo de estipulado no ANEXO I e II para a entrega do objeto desta licitação.
15.1.1 - A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o contrato ou receber a ordem
de fornecimento, sujeitará à aplicação das sanções previstas no item 14 deste edital e/ou do
Anexo VII, conforme o caso.
15.2 - A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto desta licitação ficará sob
responsabilidade do fiscal/gestor do contrato, especialmente designado pelo gestor contratual.
15.3 - O objeto deverá ser entregue/executado nos prazos e locais determinados nos ANEXOS I e
II deste edital, devendo a contratada responsabilizar-se técnica, administrativa e financeiramente,
pelo cumprimento do objeto licitado e por seus funcionários, sem ônus algum para a EMATERMG.
15.4 - A empresa vencedora do certame deverá avisar sobre a data de início de execução dos
serviços com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência.
15.5 – O objeto deste certame será recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato, mediante
termo de recebimento provisório no prazo de até 15 (quinze) dias, para efeito de posterior
verificação da conformidade e quantidade do mesmo com as especificações constantes do
Edital, do contrato e da proposta apresentada pela Contratada, para fins de recebimento
definitivo, que poderá ocorrer em até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório,
prazos estes fixados na forma prevista no Anexo I (Termo de Referência) e em conformidade com
os arts. 111 a 117, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG –
Deliberação da Diretoria nº 1749/2018, acessível no sítio da Emater/MG: www.emater.mg.gov.br,
no que for aplicável.
15.6 - A contratada fica obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado,
sendo que o recebimento provisório previsto no subitem 15.5 não importará a sua aceitação.
15.7 - Aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil Brasileiro e da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor.
15.8 - A critério da EMATER/MG poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de
obras, serviços e compras.
15.8.1 - Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - caução em dinheiro;
II - seguro-garantia;
III - fiança bancária.
15.8.2 - A garantia a que se refere o subitem 15.8.1 não excederá a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no
subitem 15.8.3.
15.8.3 - Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e
riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no subitem 15.8.2 poderá ser elevado
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para até 10% (dez por cento) do valor do contrato.
15.9 - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do
contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese de caução em dinheiro.
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 - O pagamento será feito pela EMATER-MG após consulta ao CAFIMP, em até 05 (cinco)
dias, após a entrega e aceitação (provisória e definitiva, nos termos do item 15 e Anexo I) do
objeto contratado, com as respectivas notas fiscais eletrônicas, desde que nenhuma
irregularidade seja constatada.
16.2 - A nota fiscal de faturamento deverá ser emitida no valor correspondente ao da Ordem de
Fornecimento ou estabelecido no contrato e deverá, obrigatoriamente, discriminar o serviço
efetivamente prestado.
16.2.1 - Somente será aceita a Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviço (NF-e). A
obrigatoriedade não se aplica ao Microempreendedor Individual-MEI, de que trata o art. 18-A da
LC nº 123/2006 e às operações realizadas por produtor rural não inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica.
16.3 - Caso haja irregularidade na emissão da nota fiscal eletrônica, o prazo para pagamento será
contado a partir da sua reapresentação sem erros.
16.4 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da Dotação Orçamentária:
3041 20 122 701 2002 3390 39 74 1 1, referente à verba Programa Geral.
17. DAS OBRIGAÇÕES
17.1 - Constituem obrigações do licitante VENCEDOR:
17.2 - Atender às solicitações feitas pela EMATER-MG, no prazo estipulado nos ANEXOS I e II,
contados do recebimento da ordem de serviço ou do contrato.
17.3 - Responsabilizar-se técnica e administrativamente pela execução do serviço, sem ônus para
a EMATER-MG, conduzindo-o em obediência às especificações contratadas, bem como
supervisionar, administrar e direcionar as atividades de seus empregados, responsabilizando-se
integralmente por todos os atos e/ou omissões daqueles quanto às técnicas utilizadas na
execução do serviço e ao atendimento das normas e legislações vigentes.
17.4 - Responsabilizar-se pelos prejuízos causados à EMATER-MG ou a terceiros, por atos de
seus empregados ou prepostos.
17.5 - Garantir que o objeto da licitação é de qualidade e está em perfeitas condições.
17.6 - Comprovação de registro no CAGEF.
17.7 – Após comunicação da Emater-MG, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
imediatamente e às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato/ordem de
fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, e, responder por danos causados diretamente a terceiros ou à Emater-MG
independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, após a
comunicação da contratante.
17.8 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato ou ordem de serviço. A inadimplência do contratado quanto a estes
encargos não transfere à EMATER-MG a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou ordem de serviço ou restringir a regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
17.9 - Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento
licitatório.
17.10 - Vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu e à proposta
apresentada no item 11.11.
17.11 - O objeto desta licitação deverá atender aos critérios de sustentabilidade definidos na Lei
Federal nº 13.303/16.
18. DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO
18.1 - O prazo para execução do objeto será o estipulado nos ANEXOS I e II, contados do
recebimento da ordem de serviço/fornecimento ou da solicitação formal da EMATER-MG, no caso
de contrato.
18.2 – A data para início da execução do objeto contratado deverá ser informada previamente aos
funcionários da EMATER-MG, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas e pelos telefones
fornecidos nos ANEXOS I e II.
18.3 – O serviço deverá ocorrer conforme estipulado nos ANEXOS I e II deste Edital.
19. DO RECEBIMENTO, ACEITE E DA GARANTIA DO OBJETO
19.1 - O recebimento e o aceite serão efetuados de acordo com os subitens 15.3 a 15.6, deste
Edital, e demais informações constantes na ordem de serviço/fornecimento, ou no contrato.
19.2 - O licitante deverá garantir que o objeto deste Edital está em perfeitas condições para seu
devido fim.
19.3 - Relativamente ao disposto no presente item, aplicam-se, subsidiariamente, as disposições
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19.3 - Relativamente ao disposto no presente item, aplicam-se, subsidiariamente, as disposições
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro e da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
20. DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - A EMATER-MG poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrentes de
fatos supervenientes que constitua óbice manifesto e incontornável, e também nas hipóteses
previstas no §3º, do art. 57, e no inciso II, do §2º, do art. 75, ambos da Lei Federal nº 13.303/16, ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a
convalidação do ato ou do procedimento viciado mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.1.1 - Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou a
anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que
manifestem interesse em contestar o respectivo ato, prazo apto a lhes assegurar o exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
20.1.2 - A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. A
nulidade da licitação induz à do contrato.
20.2 - O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, conforme §1º, do art. 81, da
Lei Federal nº 13.303/16.
20.2.1 - Salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nenhum
acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no subitem 20.2.
20.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata
desclassificação ou inabilitação da proponente, ou na rescisão do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta.
20.5 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da EMATER-MG, a
finalidade e segurança da contratação.
20.6 - As informações e atos praticados e pertinentes ao presente licitatório serão
disponibilizados no site www.emater.mg.gov.br, garantindo ampla publicidade.
20.7 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro (a).
20.8 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral e aceitação dos
termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas
legais que disciplinam a matéria.
20.9 - A EMATER-MG, a seu livre e exclusivo critério, caso entenda que a proposta apresentada
pelo licitante possui preços manifestamente inexequíveis, poderá exigir documentação
comprobatória de que o licitante cumprirá a proposta apresentada.
20.10 - A apresentação da proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de
todas as disposições contidas na legislação pertinente e nesta licitação.
20.11 - A leitura do Edital, sua interpretação, assim como toda e qualquer documentação de
habilitação, incluindo o seu envio e comprovação de recebimento, é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante interessado.
20.12 - Para esta licitação, não será permitida a subcontratação.
20.13 - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, renunciando-se, desde já, a qualquer
outro por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2018.

Raquel Rocha Saliba
Pregoeiro (a)

Ana Paula pereira Mascarenhas
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
==========================================================================
TERMO DE REFERÊNCIA
===========================================================================

1. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto do presente certame a contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de limpeza, higiene, jardinagem, pequenos reparos e serviços gerais nas
dependências da Unidade Central da EMATER-MG, com fornecimento de mão de obra, conforme
projeto básico e abaixo descrito:

Quantidade

Função

Carga horária semanal

01

Encarregado

44 horas

02

Jardineiro

44 horas

02

Limpador de vidros

44 horas

18

Auxiliar de Serviços Gerais

44 horas

03

Porteiro

30 horas

01

Serviço de pequenos reparos

44 horas

01

Auxiliar de almoxarifado

44 horas

1.2 – Os empregados da contratada executarão o serviço conforme Anexo II – Projeto Básico.
LOTE 1:

Item

Especificação

Código do
Unid. Quant.
Portal

Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de limpeza, higiene, jardinagem, pequenos
01 reparos e serviços gerais nas dependências da
000004561 UND.
Unidade Central da EMATER-MG, com fornecimento de
mão de obra, conforme projeto básico.

01

2. JUSTIFICATIVA:
2.1 - A contratação de empresa para a realização desses serviços faz-se necessária em razão da
inexistência, no quadro funcional da Emater-MG, de servidores cujas atribuições de seus cargos
sejam as especificações neste projeto básico. O serviço de limpeza e conservação predial da
sede da EMATER-MG, é, por si só, uma descrição autoexplicativa quanto a sua real necessidade.
Logo, não é possível permanecer sem tais serviços em face da utilização contínua e diária do
ambiente de trabalho em questão.
3. SETOR SOLICITANTE:
3.1 - Setor solicitante: Divisão de Serviços e Logística - DILOG
4. DO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO:
4.1 - A fiscalização do contrato ficará a cargo do Gerente da Divisão de Serviços e Logística –
DILOG. Gestor do contrato: José Américo Moreira Bahia
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
5.1 - O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR DO LOTE, atendidas as
demais condições estabelecidas no instrumento convocatório.

6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
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6.1 - O recebimento do objeto deste instrumento convocatório dar-se-á da seguinte forma:
a) Provisoriamente pelo fiscal/gestor do contrato no momento da efetiva prestação/entrega do
objeto contratado, para efeito de posterior verificação da conformidade e quantidade do mesmo
com as especificações constantes do Edital, do contrato e da proposta apresentada pela
Contratada;
b) Definitivamente, dentro do prazo de 05(cinco) dias, contados da data do recebimento
provisório e após comprovação da perfeita condição e do cumprimento das demais condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
c) Em caso de não observância das condições, especificações e quantitativos estabelecidos
neste Termo de Referência e Edital, o objeto não será recebido de forma definitiva;
d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela perfeita execução
do serviço, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
7. DA PESQUISA DE PREÇOS:
7.1 – A pesquisa de preços para a contratação de serviços atende aos parâmetros do art. 3º, da
Resolução Conjunta SEPLAG/CGE nº 9.447, de 15 de dezembro de 2015 e contempla, pelo
menos, dois preços para cada serviço, devidamente autorizado e documentados nos autos do
processo.
7.2 – Valor de Referência: Sigiloso, em conformidade com o disposto no art. 34, da Lei n°
13.303/2016.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1 - As despesas decorrentes do presente certame correrão por conta da Verba Programa Geral
e dotação orçamentária 3041 20 122 701 2002 3390 39 74 1 1.
9. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO :
9.1- As máquinas de jateamento de água, máquina de solda, os equipamentos e ferramentas
(enceradeiras, vassouras de pelo e de piaçava, baldes, rodos, mangueiras, cortadores de grama,
alicates de poda, carrinhos de mão, pás, enxadas, etc.) e outros utensílios utilizados na prestação
de serviços de limpeza, conservação de jardins, manutenção técnica civil de pequeno porte, os
cintos de segurança, cordas e demais equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras,
macacões, botas, etc) deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.
9.2- Os produtos de limpeza, tais como detergentes, desinfetantes, desengordurantes,
desembaciadores, ceras, panos, também deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, em
quantidade a ser fornecida mensalmente, determinada de acordo com a necessidade do
serviço, disposta no anexo I. Estes produtos deverão ser fornecidos sem diluição, ser de
qualidade e em data determinada, afim de não prejudicar os serviços pertinentes.
9.3- Os sacos de lixo deverão ser disponibilizados em duas cores diferentes afim de atender os
serviços de coleta seletiva e de coleta de demais resíduos sólidos.
9.4- Para os serviços de desratização, limpeza de caixa d'água e jateamento de pisos, a
CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e mão de obra especializada para a sua
realização.
9.5- Os materiais, equipamentos ou utensílios a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão
ser de boa qualidade, em quantidade que atenda a especificação do serviço, podendo ser
testados, aceitos rejeitados pela EMATER-MG.
9.6- Os materiais de suprimento dos banheiros (papel higiênico, papel toalha, álcool gel e
sabonete líquido) e os produtos necessários à manutenção e conservação dos jardins (terra,
adubo, produtos químicos, mudas ou sementes e vasos), assim como os produtos químicos para
desinsetização e desratização serão fornecidos pela EMATER-MG. Desde que não onere o
preço dos serviços para a EMATER-MG, a contratada poderá oferecer parte deles.
9.7- Os materiais de limpeza como rodo, vassoura piaçava, vassoura de pelo, vassoura de vaso,
escova de roupa, balde grande, etc, serão disponibilizados pela CONTRATADA conforme a
necessidade de cada setor.
9.8- Os materiais de construção (tijolo, torneiras, descargas, canos, areia, cimento, etc) serão
fornecidos pela EMATER-MG.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.1 - Atender às solicitações feitas pela EMATER-MG, no prazo estipulado nos ANEXOS I e II,
contados do recebimento da ordem de serviço ou do contrato.
10.2 - Responsabilizar-se técnica e administrativamente pela execução do serviço, sem ônus para
a EMATER-MG, conduzindo-o em obediência às especificações contratadas, bem como
supervisionar, administrar e direcionar as atividades de seus empregados, responsabilizando-se
integralmente por todos os atos e/ou omissões daqueles quanto às técnicas utilizadas na
execução do serviço e ao atendimento das normas e legislações vigentes.
10.3 - Responsabilizar-se pelos prejuízos causados à EMATER-MG ou a terceiros, por atos de
seus empregados ou prepostos.
10.4 - Garantir que o objeto da licitação é de qualidade e está em perfeitas condições.
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10.5 - Comprovar registro no CAGEF.
10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato/ordem de serviço em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados, imediatamente, e responder por danos
causados diretamente a terceiros ou à EMATER-MG, independentemente da comprovação de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, após a comunicação da contratante.
10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato ou ordem de serviço, sendo que a inadimplência do contratado quanto a
estes encargos não transfere à EMATER-MG a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou ordem de serviço ou restringir a regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
10.8 - Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele a
sumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório.
10.9 – Vincular-se ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu e à proposta
apresentada no item 11.11 do Edital.
10.10 – Observar que o objeto desta licitação deverá atender aos critérios de sustentabilidade
definidos na Lei Federal nº 13.303/16.
10.11 - Arcar com o ônus da incidência de todos os tributos, encargos e todas as despesas sobre
a prestação de serviços, com total isenção deste ônus à CONTRATANTE.
10.12 - Disponibilizar pessoal capacitado para executar as tarefas nos locais e horários definidos.
10.13 - Zelar para que o empregado alocado para a execução dos serviços se apresente sempre
uniformizado, treinado e habilitado para a função.
10.14 - Cumprir as exigências legais de segurança e higiene do trabalho, fornecendo
equipamentos de proteção individual necessários a execução dos serviços, mantendo-os sempre
em boas condições de uso.
10.15- Assumir total responsabilidade por danos causados a pessoas, bens e instalações da
Emater-MG ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo adotar dentro de 48 (quarenta e
oito) horas as medidas necessárias ao integral ressarcimento do prejuízo ou reparação do dano.
10.16 - Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços.
10.17 -Providenciar o afastamento e a substituição do empregado cuja permanência ou conduta
seja julgada inadequada, insatisfatória ou prejudicial à disciplina da Emater-MG.
10.18 - Apresentar relação nominal e qualificada de seus empregados que prestarão serviços nas
diferentes atribuições.
10.19 - Executar periodicamente programas de treinamento e aperfeiçoamento de seus
empregados.
10.20 - Manter atualizadas as carteiras de trabalho dos empregados.
10.21 - Fornecer vale-transporte aos empregados no período determinado.
10.22 - Apresentar todos os meses a comprovação do recolhimento dos tributos e contribuições
sociais obrigatórias por lei.
10.23 - Enviar em companhia da fatura, cópias autenticadas da folha de pagamento e recibos de
pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas dos empregados que estejam prestando os
serviços objeto deste contrato.
10.24 - Fornecer o registro de frequência dos empregados junto com a nota fiscal dos serviços.
10.25 - Fornecer os uniformes necessários ao cumprimento do contrato.
10.26 - Apresentar as certidões negativas dos tributos e contribuições junto com a nota fiscal.
10.27 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se
fizerem necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite do valor do contrato.
10.28 - Fornecer os materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e outros utensílios utilizados
na prestação dos serviços de limpeza, conservação de jardins como cintos de segurança, cordas
e demais equipamentos de proteção individual, os produtos de limpeza, tais como detergentes,
desinfetantes, desengordurantes, desembaçadores, ceras e panos.
10.29 - Fornecer produtos, equipamentos e mão de obra especializada para os serviços de
desratização e desinsetização.
10.30 - Substituir os funcionários que se ausentarem afim de não prejudicar os serviços prestados.
11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
11.1 – Efetuar o pagamento à contratada, observado o item 15 do Edital e desde que nenhuma
irregularidade tenha sido detectada, ou regularizada em caso de sua ocorrência.
11.2 – Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do fiscal/gestor designado.
11.3 – Comunicar à Contratada, por escrito, quaisquer procedimentos, instruções, irregularidades,
imprecisões ou desconformidades relacionadas ao contrato.
11.4 – Providenciar a abertura de procedimento administrativo para apuração de condutas
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irregulares praticadas pela Contratada, concedendo-lhe prazo para o exercício do contraditório e
ampla defesa.
11.5 – Aplicar eventual penalidade à Contratada, conforme previsão em contrato/ordem de
fornecimento

12. DO PRAZO DE EXECUÇÃO (SERVIÇO):
12.1 - O prazo de execução do serviço é de 12 (doze ) meses, contados a partir da data de sua
assinatura do contrato.
12.2 - Respeitados os limites do art. 71, da Lei nº 13.303/2016 e art. 90, do Regulamento Interno
de Licitações e Contratos da Emater-MG, o presente contrato poderá ser prorrogado por acordo
entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMATER-MG.
13. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
13.1 - O serviço deverá ser executado na UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG :Avenida raja
Gabáglia, 1626 - Gutierrez - BH/MG.
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (conforme estabelecido no edital):
14.1 – O pagamento pelos serviços efetivamente prestados, após observado o subitem 16.1 do
Edital e 6.1 deste Anexo I, será realizado em até 05 (cinco) dias da apresentação da nota fiscal.
14.2 – Ocorrendo qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal eletrônica, o prazo para
pagamento será contado a partir de sua reapresentação sem erros.

ANEXO II

==========================================================================
PROJETO BÁSICO
===========================================================================
1- DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, higiene,
jardinagem, pequenos reparos e serviços gerais nas dependências da Unidade Central da
EMATER-MG, com fornecimento de mão de obra abaixo descrita:

Quantidade

Função

Carga horária semanal

01

Encarregado

44 horas

02

Jardineiro

44 horas

02

Limpador de vidros

44 horas

18

Auxiliar de Serviços Gerais

44 horas

03

Porteiro

30 horas

01

Serviço de pequenos reparos

44 horas

01

Auxiliar de almoxarifado

44 horas

2- JUSTIFICATIVA:
A contratação de empresa para a realização desses serviços faz-se necessária em razão da
inexistência, no quadro funcional da Emater-MG, de servidores cujas atribuições de seus cargos
sejam as especificações neste projeto básico. O serviço de limpeza e conservação predial da
sede da EMATER-MG, é, por si só, uma descrição autoexplicativa quanto a sua real necessidade.
Logo, não é possível permanecer sem tais serviços em face da utilização contínua e diária do
ambiente de trabalho em questão.
3- VIGÊNCIA:
O prazo de duração deste contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado quando legalmente motivado, através de temo aditivo por até
60 meses.
4- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da verba Programa
Geral.
5- FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos relativos aos serviços serão feitos pela CONTRATANTE, no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, após a apresentação da nota fiscal eletrônica correspondente, se nenhuma
irregularidade for constatada, caso contrário a nota fiscal eletrônica será devolvida à
CONTRATADA para a devida regularização e o prazo referido acima será recontado a partir da
sua apresentação sem erros.
6- REAJUSTE DE PREÇOS:
Os preços dos serviços poderão ser atualizados nos termos da legislação vigente.
7- VISTORIA:
Será obrigatória, para o correto dimensionamento e elaboração de proposta, a realização de
vistoria no local de prestação dos serviços por parte do licitante interessado. Esta será sempre
feita em companhia de empregado da EMATER-MG designado para este fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:30 h às 11:30 h e de 13:30 h às 16:30 h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (31) 3349-8105. A EMATER-MG emitirá documento comprovando a
visita técnica realizada, sendo este documento de apresentação obrigatório junto aos documentos
habilitatórios para o certame.
O prazo para vistoria iniciar-se-á a partir do momento da pesquisa de preços no mercado e se
estenderá até o dia útil anterior à data prevista para licitação.
Par a vistoria, o licitante, ou seu representante legal, deverá estar devidamente identificado.
8- DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS:
PLANO DE TRABALHO
O plano de trabalho, descrito abaixo, com a pormenorização das tarefas, contém as
especificações dos principais serviços:
8.1- Serviço de Limpeza Geral:
8.1.1- Limpar 2(duas) vezes ao dia:
a) Limpar e desinfetar as instalações sanitárias: lavatórios, vasos sanitários, ralos, drenos e
mictórios.
8.1.2- Limpeza diária:
a) Varrer e conservar o enceramento no hall de entrada.
b) Espanar e passar flanela nas mesas, balcões e outros móveis, utensílios e equipamentos
expostos à poeira.
c) Limpar o chão das cabines dos elevadores, das suas portas, painéis ou botoeiras, etc.
d) Lavar os bebedouros e lavatórios.
e) Limpar as caixas cuspideiras e trocar sua areia, se necessário.
f) Limpar e desinfetar os aparelhos telefônicos com produto apropriado.
g) Limpeza geral das copas de cada andar e da cantina no pilotis.
h) Limpar as esquadrias e lambris.
i) Limpar os vidros das portas e janelas baixas.
j) Varrer os pisos de todas as salas, corredores, halls, escadarias, pátios e calçadas.
k) Passar pano úmido nos pisos laváveis.
l) Remover as manchas eventualmente encontradas nos estofados, divisórias, cortinas, mesas e
outros móveis.
m) Remover teias de aranhas.
n) Limpeza interna e externa dos vidros das fachadas, com utilização de equipamento próprio e
seguro para sua execução.
o) Coletar e retirar o lixo, limpando as lixeiras e colocando-as em local apropriado.
p) Coletar e proceder o descarte resíduos sólidos de maneira seletiva sendo os materiais
recicláveis quaisquer papéis inservíveis a que possa ser dado este destino e demais resíduos
sólidos materiais para descarte comum.
8.1.3- Limpeza semanal:
a) Lavar as garagens, calçadas e pisos externos com detergente próprio.
b) Lavar as paredes azulejadas.
c) Aspirar o pó dos tapetes, carpetes, capachos, forrações, estofados e similares.
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d) Varredura de piso, carpete, e limpeza de mesa e banheiros do auditório.
e) Encerar com cera líquida incolor ou aplicação de lustra móvel, conforme o caso nos móveis de
madeira e lambris.
f) Passar a enceradeira em todos os pisos encerados.
g) Limpar os cômodos reservados à casa de máquinas, subestações, salas de ar refrigerado e
motores, sempre com a presença e orientação de empregados da EMATER-MG, não incluindo os
equipamentos neles instalados.
h) Limpar as manchas nas paredes, tetos, painéis e divisórias.
i) Limpeza interna e externa de um jipe.
8.1.4- Limpeza mensal:
a) Limpeza geral das paredes, colunas, divisórias e portas, pintadas a óleo, látex ou emalux ou
revistadas de fórmica.
b) Limpar as persianas das janelas.
c) Limpar ou lavar os tapetes e pisos carpetados.
8.1.5- Limpeza semestral:
a) Lavar os pisos das garagens e de todos os revestimentos externo, aplicando-se o jateamento
de água com equipamentos apropriado, onde for possível.
b) Limpeza geral do teto, inclusive luminárias e difusores do ar.
c) Lavar e secar os carpetes (semestralmente e sempre que solicitado).
d) Limpar e desentupir calhas e canaletas de drenagem pluvial (semestralmente e sempre que
solicitado).
e) Limpar os filtros dos aparelhos de ar-condicionado.
8.1.6- Outros serviços:
a) Efetuar a reposição diária de papel toalhas, papel higiênico, álcool gel, sabão líquido e
sabonetes em todos os sanitários do prédio.
b) Executar o remanejamento de móveis, máquinas e utensílios de um setor para o outro quando
necessário.
c) Limpar anualmente os reservatórios e caixas d'águas.
d) Manter o pessoal da área de manutenção da EMATER-MG informado sobre mobiliário
estragado e equipamento que não for desligado no dia anterior.
e) Executar, quando necessário, carregamento ou descarregamento de mercadorias, materiais,
móveis, equipamentos de informática ou quaisquer outros bens da CONTRATADA, podendo
ocorrer dentro ou fora de suas instalações.
8.2- Manutenção dos jardins:
8.2.1- Os serviços de manutenção de jardins, internos e externos, compreenderá as seguintes
tarefas básicas, programáveis e ou quando necessárias:
a) Capina e afofamento semestral dos canteiros ajardinados.
b) Defesa sanitária das plantas com aplicação de fungicidas e inseticidas apropriados.
c) Poda semestral (ou quando necessária) das árvores, arbustos e outras plantas.
d) Irrigação permanente.
e) Adubação orgânica e química, anualmente.
f) Reposição semestral de plantas envelhecidas ou mortas.
g) Reposição das plantas ornamentais do hall e das salas da diretoria.
8.2.2- A defesa sanitária das plantas deverá ser executada aos sábados, devendo o responsável
pela aplicação dos defensivos utilizar equipamentos de proteção adequados à tarefa.
8.3- Desratização e desinsetização:
8.3.1. Desinsetizar e desratizar semestralmente todas as dependências, seguindo rigorosamente
as orientações e as exigências legais para tais serviços, em especial quanto aos aspectos da
segurança do trabalho.
8.4- Serviços de manutenção técnica civil de pequeno porte:
8.4.1 - Os serviços de manutenção técnica civil de pequeno porte que se fizerem necessários,
compreenderão os seguintes serviços:
a) Serão feitas vistorias quinzenais em todos os ambientes do edifício para detectar as
necessidades de manutenções preventivas e corretivas.
b) Detectadas as necessidades, executar todos os consertos e reparos, sempre sob a orientação
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da DILOG e dos engenheiros da EMATER-MG e se guiarão por desenhos, croquis e
especificações. A EMATER-MG poderá opinar sobre a melhor forma de execução dos trabalhos e
sobre a utilização dos materiais e ferramentas mais adequados e pertinentes ao ofício, para
construir, reformar ou reparar o prédio da EMATER-MG.
8.4.2- O foco dos serviços na área civil predial englobam:
a) As instalações hidráulicas: execução de instalação, assentamento, trocas e conserto de louças,
tubulações, conexões, ralos, caixas sifonadas e metais(torneiras, registros, descargas, etc).
b) As instalações elétricas: execução de instalação, assentamento, montagens, trocas e consertos
de circuitos, lâmpadas, reatores, tomadas, interruptores, quadro de comandos, disjuntores,
holofotes e todos os elementos de rede elétrica primaria.
c) Execução de serviços de alvenaria, concreto, pisos, forros, divisórias e todos os demais
elementos civis construtivos.
d) Execução de serviços de serralheria, englobando trabalhos com solda.
8.5- Organização do trabalho:
8.5.1- Os serviços serão supervisionados pela parte CONTRATADA por um dos seus
empregados, que terá as seguintes atribuições:
a) Responder junto à EMATER-MG pelo bom andamento e execução dos trabalhos de limpeza,
jardinagem, conservação e outros serviços, verificando inclusive o cumprimento das obrigações
contratadas, a organização e o planejamento das tarefas de todos os seus subordinados.
b) Vistoriar os serviços, os equipamentos, os uniformes e os EPIs, registrar em ficha própria,
diariamente, as não conformidades, as anormalidades, as situações, problemas ou as
necessidades de reparos em móveis e equipamentos, observadas por ele ou pelos demais
empregados.
c) Orientar os faxineiros, jardineiros, limpadores de vidro e outros auxiliares novatos.
d) Instruir os empregados quanto à correta utilização dos produtos e manutenção do material
empregado.
e) Requisitar o material básico para os serviços.
f) Fiscalizar os empregados da contratada quanto a apresentação pessoal, aparência, higiene
pessoal, uso de uniformes e disciplina em serviço.
g) Supervisionar os demais empregados da contratada, tomando, sempre que necessário, as
medidas cabíveis para o perfeito cumprimento das obrigações estipuladas em contrato.
8.5.2- A contratada deverá organizar-se administrativa e tecnicamente para um trabalho conjunto
com a EMATER-MG de prevenção de acidente e de incêndios, participando das ações da CIPA,
bem como de um programa permanente de melhorias de processos.
8.6- Materiais e equipamentos:
8.6.1- As máquinas de jateamento de água, máquina de solda, os equipamentos e ferramentas
(enceradeiras, vassouras de pelo e de piaçava, baldes, rodos, mangueiras, cortadores de grama,
alicates de poda, carrinhos de mão, pás, enxadas, etc.) e outros utensílios utilizados na prestação
de serviços de limpeza, conservação de jardins, manutenção técnica civil de pequeno porte, os
cintos de segurança, cordas e demais equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras,
macacões, botas, etc) deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.
8.6.2- Os produtos de limpeza, tais como detergentes, desinfetantes, desengordurantes,
desembaciadores, ceras, panos, também deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, em
quantidade a ser fornecida mensalmente, determinada de acordo com a necessidade do
serviço, disposta no anexo I. Estes produtos deverão ser fornecidos sem diluição, ser de
qualidade e em data determinada, afim de não prejudicar os serviços pertinentes.
8.6.3- Os sacos de lixo deverão ser disponibilizados em duas cores diferentes afim de atender os
serviços de coleta seletiva e de coleta de demais resíduos sólidos.
8.6.4- Para os serviços de desratização, limpeza de caixa d'água e jateamento de pisos, a
CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e mão de obra especializada para a sua
realização.
8.6.5- Os materiais, equipamentos ou utensílios a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão
ser de boa qualidade, em quantidade que atenda a especificação do serviço, podendo ser
testados, aceitos rejeitados pela EMATER-MG.
8.6.6- Os materiais de suprimento dos banheiros (papel higiênico, papel toalha, álcool gel e
sabonete líquido) e os produtos necessários à manutenção e conservação dos jardins (terra,
adubo, produtos químicos, mudas ou sementes e vasos), assim como os produtos químicos para
desinsetização e desratização serão fornecidos pela EMATER-MG. Desde que não onere o
preço dos serviços para a EMATER-MG, a contratada poderá oferecer parte deles.
8.6.7- Os materiais de limpeza como rodo, vassoura piaçava, vassoura de pelo, vassoura de vaso,
escova de roupa, balde grande, etc, serão disponibilizados pela CONTRATADA conforme a
necessidade de cada setor.
8.6.8- Os materiais de construção (tijolo, torneiras, descargas, canos, areia, cimento, etc) serão
fornecidos pela EMATER-MG.
9- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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9.1- Obrigar-se a:
a) Arcar com o ônus da incidência de todos os tributos, encargos e todas as despesas sobre a
prestação de serviços, com total isenção deste ônus à CONTRATANTE.
b) Disponibilizar pessoal capacitado para executar as tarefas nos locais e horários definidos.
c) Zelar para que o empregado alocado para a execução dos serviços se apresente sempre
uniformizado, treinado e habilitado para a função.
d) Cumprir as exigências legais de segurança e higiene do trabalho, fornecendo equipamentos de
proteção individual necessários a execução dos serviços, mantendo-os sempre em boas
condições de uso.
e) Assumir total responsabilidade por danos causados a pessoas, bens e instalações da EmaterMG ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo adotar dentro de 48 (quarenta e oito)
horas as medidas necessárias ao integral ressarcimento do prejuízo ou reparação do dano.
f) Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços.
g) Providenciar o afastamento e a substituição do empregado cuja permanência ou conduta seja
julgada inadequada, insatisfatória ou prejudicial à disciplina da Emater-MG.
h) Apresentar relação nominal e qualificada de seus empregados que prestarão serviços nas
diferentes atribuições.
i) Executar periodicamente programas de treinamento e aperfeiçoamento de seus empregados.
j) Manter atualizadas as carteiras de trabalho dos empregados.
k) Fornecer vale-transporte aos empregados no período determinado.
l) Apresentar todos os meses a comprovação do recolhimento dos tributos e contribuições sociais
obrigatórias por lei.
m) Enviar em companhia da fatura, cópias autenticadas da folha de pagamento e recibos de
pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas dos empregados que estejam prestando os
serviços objeto deste contrato.
n) Fornecer o registro de frequência dos empregados junto com a nota fiscal dos serviços.
o) Fornecer os uniformes necessários ao cumprimento do contrato.
p) Apresentar as certidões negativas dos tributos e contribuições junto com a nota fiscal.
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem
necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite do valor do contrato.
r) Fornecer os materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e outros utensílios utilizados na
prestação dos serviços de limpeza, conservação de jardins como cintos de segurança, cordas e
demais equipamentos de proteção individual, os produtos de limpeza, tais como detergentes,
desinfetantes, desengordurantes, desembaçadores, ceras e panos.
s) Fornecer produtos, equipamentos e mão de obra especializada para os serviços de
desratização e desinsetização.
t) Substituir os funcionários que se ausentarem afim de não prejudicar os serviços prestados.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2018.

“ORIGINAL ASSINADO”
José Américo Moreira Bahia
Gerente da Divisão de Serviços e Logística
Anexo I do Projeto Básico – Relação de fornecimento mensal de produtos de limpeza

Relação de fornecimento mensal de produtos de limpeza

QUANTIDADE

UNIDADE

ALCOOL

12

LITRO

BRILHA INOX

2

UNIDADE

BUCHA DUPLA FACE

16

UNIDADE

CERA AUTO BRILHO

40

LITRO

CERA VERDE

10

LITRO

CLORO

45

LITRO

DESINFETANTE

45

LITRO

DETERGENTE

40

LITRO

LIMPA VIDROS

10

LITRO

LUSTRA MOVEIS

8

UNIDADE
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SABÃO PASTOSO

20

QUILO

FLANELA BRANCA

20

METRO

FLANELA AMARELA

20

METRO

SACO DE LIXO 100 LITROS
COR PRETA

4

CENTO

SACO DE LIXO 60 LITROS
COR PRETA

3

CENTO

SACO DE LIXO 100 LITROS
COR AMARELA

4

CENTO

SACO DE LIXO 60 LITROS
COR AMARELA

3

CENTO

SACO PARA CHÃO

18

UNIDADE

LUVAS IMPERMEAVEIS

20

PAR

DESODORANTE SANITARIO

48

CAIXA

ANEXO III

===========================================================================
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
===========================================================================

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(a ser preenchida em papel timbrado da proponente)

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____ PROCESSO Nº: ___/_____

Dados a constar na proposta

Preenchimento pelo proponente

Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/E-mail
Nome do Representante Legal
Estado civil do Representante Legal
Identidade do Representante Legal
Nacionalidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

LOTE 1:

Item

Especificação

Unid.

Prestação de serviços de limpeza, higiene,
jardinagem, pequenos reparos e serviços gerais nas
01 dependências da Unidade Central da EMATER-MG,
com fornecimento de mão de obra, conforme projeto
básico.

UND

Valor Valor
Quant. Unitário Total
Anual
R$
R$

01

PLANILHAS DE PREÇOS E DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

I – MÃO DE OBRA
REMUNERAÇÃO:

CATEGORIA

QUANTIDADE

SALÁRIO
UNITÁRIO

SALÁRIO TOTAL
R$

R$
ENCARREGADO

1

JARDINEIRO

2

LIMPADOR DE VIDROS

2

AUXILIAR DE SERVIÇOS

18

PORTEIRO

3

SERVIÇOS DE PEQUENOS
REPAROS

1

AUX. DE ALMOXARIFADO

1

TOTAL DE REMUNERAÇÃO:

-

-

R$

II – ENCARGOS SOCIAIS: incidentes sobre o valor da Remuneração
GRUPO "A":

R$

INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
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Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do
trabalho/SAT/INSS
SEBRAE

GRUPO "B":

R$

Férias
Auxílio Doença
Licença Maternidade/Paternidade
Faltas Legais
Acidentes de Trabalho
Aviso Prévio
13º Salário

GRUPO "C":

R$

Aviso Prévio Indenizado
Indenização Adicional
Contribuição Social
FGTS nas rescisões sem justa
causa

GRUPO "D":

R$

Incidência dos encargos do grupo
"A" sobre os itens do grupo
VALOR TOTAL DOS
ENCARGOS SOCIAIS
VALOR TOTAL DA MÃO-DEOBRA:(MÃO-DE-OBRA +
ENCARGOS SOCIAIS)
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III-INSUMOS

R$

Uniforme
Transporte
Vale Alimentação
Manutenção e Depreciação de
equipamentos
PQM/PAF
Material Limpeza
Treinamento/Reciclagem de
Pessoal
Seguro de vida
Outros
VALOR TOTAL DOS INSUMOS

IV-ADMINISTRAÇÃO/LUCRO

V-TRIBUTOS

R$

ISSQN
COFINS
PIS
Outros
TOTAL DOS IMPOSTOS
Valor total mensal dos serviços(Remuneração + Encargos Sociais + Insumos + Demais
Componentes + Tributos):
R$

Valor mensal

R$

Valor Global (12 meses)

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

1.1 - A proposta comercial deverá conter as seguintes informações:
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1. Descrição completa do(s) item(ns)/serviço(s) proposto(s);
2. Valor unitários do item e valor total em real (R$), incluídos todos os custos operacionais,
todos os impostos e todas as despesas, tais como instalação, fretes, seguros, encargos
sociais e fiscais e quaisquer outras despesas ou taxas que incidam, direta ou indiretamente,
sobre a execução do objeto;
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, se outro não estiver estipulado no instrumento
convocatório.

1.2 - Após a disputa, o licitante vencedor deverá encaminhar a proposta comercial em papel
timbrado da empresa, com todos os dados solicitados no item 1.1 deste ANEXO e item 11.11 do
Edital. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por mandatário, o
respectivo instrumento de procuração deverá ser encaminhado, acompanhado de tais
documentos.

1.3 - Local da execução do objeto: UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG

1.4 - A EMATER-MG se reserva o direito de, no recebimento do objeto licitado, após a
conferência qualitativa e quantitativa, exigir substituição ou reparação daqueles que estejam em
desacordo com o solicitado, independentemente das sanções a que está sujeito o fornecedor.

ANEXO IV

===========================================================================
EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
===========================================================================
1. HABILITAÇÃO
1.1 – Os documentos enumerados neste Anexo, originais ou cópias autenticadas, assim como a
proposta comercial atualizada, deverão ser enviados à Comissão Permanente de Licitação, no
endereço sito à avenida Raja Gabáglia, 1626, bairro Gutierrez, Belo Horizonte-MG, na Divisão de
Compras – DICOM, no 2º andar, no prazo máximo estabelecido nos subitens 11.11.1 e 11.11.2 do
Edital, contados da solicitação pelo pregoeiro, SOB PENA DE
INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO.
1.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção
daqueles que, por sua natureza, não contenham validade.
1.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição
aos documentos requeridos neste edital.

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
I - Se pessoa natural ou empresário individual:
a) Cédula de identidade;
b) Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Registro Comercial),
no caso de empresário individual;
c) Cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.
d) No caso de produtor rural (Pessoa Física): Cópia da carteira de identidade.
II - Se pessoa jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designação de diretoria em exercício;
c) Documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuição e dos dados pessoais do(s)
representante(s) não constarem do estatuto ou contrato social;
d) Decreto de autorização e ato de registro, ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País;
e) Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou particular, quando a licitação
permitir a participação de empresas em consórcio nos termos do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da Emater-MG.
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2.1 - Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas da proposta
comercial e das declarações constantes dos Anexos V e VI deste edital.
2.2 - Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(eis) pela
empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

3. REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Física – CPF ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de Regularidade perante a Seguridade Social – INSS, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
c) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
d) Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos
ou positiva com efeitos de negativa, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda do domicílio
do licitante.

4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.1 – Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial da empresa expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão negativa de insolvência civil expedida no
domicílio da pessoa física, com data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.
4.2 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa ou balanço
de abertura, no caso de empresa recém constituída, vedada sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, mas admitida a sua atualização por índices oficiais. No caso de
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o balanço patrimonial poderá ser substituído
pela última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica.
4.2.1 – A situação financeira do fornecedor que apresentar o balanço patrimonial e demais
demonstrações contábeis exigidas poderão ser avaliadas com base nos índices contidos abaixo:
4.2.1.1 – A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do
cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes
que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG = ----------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL
SG = ----------------------------------------------------------------------------ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
LC = ---------------------------------PASSIVO CIRCULANTE

4.2.2 – Serão consideradas habilitadas as empresas que apresentem, para cada um dos índices
exigidos no subitem 4.2.1.1, valor maior ou igual ao mínimo exigido. Os licitantes deverão
apresentar o cálculo indicado, com a identificação e assinatura do responsável pelo cálculo,
juntamente com a documentação informada no subitem 4.2.
4.2.3 – Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um dos índices mencionados no
subitem 4.2.2, valor maior ou igual ao valor do índice previsto no edital, poderá comprovar de
forma alternativa, a existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% do valor da
contratação.
4.2.4 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar registrados na Junta
Comercial ou órgão equivalente na forma da legislação vigente.
4.2.5 – A exigência contida nesse item 4 aplica-se inclusive às micro e pequenas empresas
optantes ou não pelo Simples Nacional, podendo ser observada a ressalva da parte final do
subitem 4.2.
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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5.1 - Comprovação de que o licitante prestou serviços de natureza semelhante ou compatível com
as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo I do presente
edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestado(s) de desempenho
anterior, menos atestados emitidos pela contratante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente assinado(s), carimbado(s) e em papel timbrado da empresa.
5.2 - Deve ser comprovada, por atestados de capacidade técnica, a capacidade de fornecimento
de 100% (cem por cento) da mão de obra apresentada no Anexo I deste edital.

6. DAS DECLARAÇÕES
6.1 – Conforme art. 55, I, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG
(acessível no sítio da Emater/MG: www.emater.mg.gov.br), deverá a Contratada apresentar
declaração de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
conforme modelo previsto no Anexo VI deste Edital.
6.2 – Conforme art. 55, II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG
(acessível no sítio da Emater/MG: www.emater.mg.gov.br), deverá a Contratada apresentar
declaração de inexistência de fatos impeditivos para contratação com a EMATER-MG, conforme
modelo previsto no Anexo V deste Edital.
6.3 - Declaração de visita técnica, conforme modelo apresentado no Anexo VII do Edital,
devidamente preenchido e assinado por funcionário credenciado da Emater-MG.
7. QUALIFICAÇÃO PARA FINS e-SOCIAL
7.1 - Especificamente no caso de licitantes que sejam MEI’s ou pessoas físicas
(eventual/autônomo), o Pregoeiro(a) poderá exigir documentação que comprove sua situação de
regularidade para fins e atendimento das exigências do e-Social.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou em cópia simples
acompanhada do respectivo original para ser validada pelo pregoeiro ou membro de sua equipe
de apoio no momento da análise dos documentos de habilitação.
8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do licitante de que trata a
Lei Complementar Federal nº 123/06 e Decreto Estadual nº 47.437/18, será assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante beneficiado for declarado vencedor
do respectivo certame pelo Sistema, prorrogáveis por igual período, a critério da EMATER-MG,
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
8.4 - Os documentos de habilitação poderão ser substituídos, total ou parcialmente, pelo
Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido ao licitante pelo Sistema de Cadastro Geral de
Fornecedores - CAGEF, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais,
SEPLAG/MG.
8.5 - O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas incidirá a inabilitação do
licitante declarado vencedor do certame.

ANEXO V
===========================================================================
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
===========================================================================

A empresa ............................................................................., CNPJ nº .........................., sediada
....................................................................... (endereço completo), por intermédio do seu
representante legal o(a) Sr(a) ........................................................................, portador(a) da Carteira
de Identidade nº ................ e inscrito no CPF nº......................................., DECLARA, sob as penas
da lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua participação no
presente processo licitatório, Pregão Eletrônico nº ............., especialmente em relação àqueles
descritos nos arts. 37, §1º, 38 e 44, da Lei Federal nº 13.303/2016, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que não se encontra inscrita no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP,
instituído pela Lei Estadual nº 13.994/2001 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº
45.902/2012.
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Data e local

.................................................................................................
Nome e assinatura do representante legal

ANEXO VI
===========================================================================
DECLARAÇÃO ART. 7º, XXXIII DA CF/88
===========================================================================

Pregão Eletrônico nº …........

A Empresa __________________________________, CNPJ n.º ____________________,
DECLARA, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, na forma
da lei. ___________, em __ de ________________ de 20__.

__________________________________________________
Representante Legal

ANEXO VII

==========================================================================
TERMO DE VISTORIA - MODELO
==========================================================================

PROCESSO: Nº /2018, PREGÃO ELETRÔNICO: Nº ___/2018

TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de vistoria, que o representante da Empresa.....................................................
Sr. …..........................................................................., visitou o local de PARA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, JARDINAGEM, PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS
GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG e, em conformidade
com o edital de Pregão Eletrônico n° ____/2018, ficando ciente das características dos serviços,
das condições e dos locais de execução dos trabalhos.

Belo Horizonte - MG, _____ de ________________________ de 201x.
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________________________________
Responsável técnico EMATER-MG

ANEXO VIII

===========================================================================
MINUTA DO CONTRATO
===========================================================================
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ........................................................., QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS – EMATER/MG E ....................................

A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS – EMATER-MG, com sede à Avenida Raja Gabáglia, nº 1.626, Bairro Gutierrez, Belo
Horizonte-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 19.198.118/0001-02, Inscrição Estadual nº. 062.202.2620070, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu ......................
(Gerente ou Presidente, acrescido da qualificação, endereço e nº do CPF e CI-RG), residente e
domiciliado em ......................... - MG e a ................................................... (Contratado, em caixa alta
e negrito), com sede à Rua/Avenida ________, ____, Bairro _____, em ______ (cidade), inscrita
no CNPJ/MF sob o nº ____________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr (a) _______________, (qualificação, endereço e nº do CPF e CI-RG),
firmam o presente contrato de prestação de serviços, decorrente do Processo de Licitação nº
3040.01.0000065/2018-04 e com fundamento na Lei nº 13.303/2016 e suas alterações, pela
legislação aplicável e pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 –– O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, higiene,
jardinagem, pequenos reparos e serviços gerais nas dependências da Unidade Central da
EMATER-MG, com fornecimento de mão de obra, conforme critérios, especificações e
necessidades descritas no Termo de Referência e Projeto Básico."
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO
2.1 – Deram origem a este contrato e a ele se integram, sem necessidade de transcrição, os
seguintes documentos:
a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de ____/____/20....;
b) Processo de Licitação nº ............................, bem como o edital e seus anexos.
c) Anexo I do Edital, Termo de Referência.
d) Anexo II do Edital, Projeto Básico

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, NORMAS APLICÁVEIS E
VINCULAÇÃO AO EDITAL
3.1 – Este contrato é regulado pelas suas cláusulas, pelas Leis 10520/02, Lei Estadual 14167/02,
Lei Complementar 123/06, Lei 13303/16, pelos Decretos Estaduais 44786/08, 45902/12 e
47437/18, pelos preceitos de direito privado, dentre outras normas aplicáveis.
3.2 – Conforme art. 86 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, este
contrato se vincula ao instrumento convocatório do Processo de Licitação nº
3040.01.000065/2018-04.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 – O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
Parágrafo único. Respeitados os limites do art. 71, da Lei nº 13.303/2016 e art. 90, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, o presente contrato poderá ser
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prorrogado por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMATER-MG.

CLÁUSULA QUINTA – DOS VALORES

5.1- O presente contrato terá o valor total estimado de R$ _____________(por extenso), para o
período de 12 (doze) meses, na forma prevista na Cláusula Sexta.

5.2 – Estão considerados no preço previsto no subitem anterior todos os tributos, contribuições,
encargos, taxas, despesas e custos, diretos ou indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto deste contrato.

5.3 Ao final de cada período de 12 (doze) meses, o primeiro contado a partir da data de
apresentação da proposta, na situação de ocorrência de variação inflacionária no período e para
que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, seu valor será reajustado em tal
hipótese, aplicando-se o IPCA nos termos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8898, de 14
de junho de 2013, ou outro que venha a ser fixado em razão de alteração na referida Resolução
Conjunta.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, no valor de R$ _____________ (por extenso),
mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da Nota Fiscal Eletrônica, já incluídos todos os
impostos e encargos no preço unitário e no preço total.

6.2 – A CONTRATADA deverá comprovar, junto à Nota Fiscal Eletrônica emitida, regularidade
junto ao INSS e FGTS, através de certidão negativa de débito.

6.3 – Cumpridas as obrigações dos subitens 6.1 e 6.2 desta cláusula, do subitem 16.1 e demais
aplicáveis do Edital, bem como da proposta comercial, o pagamento será efetuado no prazo de
até 05 (cinco) dias, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e após aprovação, pela
CONTRATANTE, se nenhuma irregularidade for constatada.

6.4 – Caso haja irregularidade na emissão da nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA
para a devida regularização, caso em que o prazo referido no item 6.3 desta Cláusula, será
recontado a partir da sua reapresentação sem erros.

6.5 – O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de
não ser efetuado o pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 – A dotação orçamentária e os recursos financeiros para pagamento das obrigações
decorrentes deste contrato correrão por conta da verba/dotação Programa Geral de nº
......................................

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações previstas no Edital, no Termo de Referência (Anexo I), no Projeto Básico
(Anexo II) e legislação aplicável, a CONTRATADA deverá:

8.1 – Cumprir com todas as obrigações e atender as solicitações de fornecimento feitas pela
EMATER-MG, dentro dos prazos estabelecidos.

8.2 – Manter, durante toda a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela
EMATER-MG.
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8.3 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados, respondendo por danos causados diretamente a terceiros ou à
EMATER-MG, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do
contrato.

8.4 – Responder por todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais que incidam ou venham
a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste contrato, podendo a contratante, a qualquer
momento, exigir do contratado a comprovação de regularidade. A inadimplência do
CONTRATADO, quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à EMATERMG a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato ou
restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

8.5 – Designar 01 (um) preposto como responsável pelo contrato para ser interlocutor da
CONTRATADA, zelando sempre pelo fiel cumprimento das obrigações ora pactuadas.

8.6 – Permitir vistorias e acompanhamentos da execução do objeto contratual pelo fiscal/gestor
designado pela Emater-MG, neste contrato.

8.7 – Comunicar a aplicação de penalidade imposta à CONTRATADA que acarrete o
impedimento de contratar com a EMATER-MG, bem como a eventual perda dos pressupostos
para participação de licitação, nos termos da Lei nº 13.303/2016.

8.8 – Manter a qualidade do(s) serviço(s), nos termos da proposta apresentada e responder, no
que couber, pela correção, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis.

8.9 – Reparar todos os danos e prejuízos causados à EMATER-MG ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo e independentemente da fiscalização ou acompanhamento da execução do
contrato pelo fiscal designado.

8.10 – Dispor de recursos materiais e humanos necessários à perfeita execução do contrato,
assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus trabalhistas e
previdenciários, inclusive os relativos aos seguros de acidentes de trabalho de seus empregados,
observando a legislação aplicável.

8.11 – Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes, registros e marcas, se responsabilizando
pelos prejuízos, inclusive honorários advocatícios, custas e despesas de processos judiciais ou
administrativos iniciados em face da EMATER-MG.

8.12 – Informar imediatamente à EMATER-MG toda e qualquer excepcionalidade que impeça o
cumprimento do contrato, de modo que sejam tomadas as providências imediatas.

8.13 – Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta da EMATER-MG, sem expressa
autorização;

8.14 – Informar, imediatamente, a EMATER-MG, toda e qualquer excepcionalidade ocorrida
durante a realização dos serviços de modo que sejam tomadas imediatas providências;

8.15 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados
e prepostos, quando nas dependências da EMATER-MG, ou em qualquer outro local onde
estejam prestando os serviços, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a
legislação em vigor;

8.16 – Prestar toda e qualquer informação solicitada pela EMATER-MG, para verificação das
cláusulas estipuladas neste instrumento;

8.17 – Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos
serviços, mesmo que para isso outra solução não prevista neste instrumento tenha que ser
apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a EMATER-MG;
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8.18 – Responsabilizar-se por todas as despesas com mão de obra, transportes, hospedagem,
equipamentos auxiliares, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de
qualquer natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos,
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do
objeto;

8.19 – Cumprir, fielmente as obrigações assumidas, de modo a que os serviços se realizem com
qualidade e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;

8.20 – Manter entendimento com a EMATER-MG, objetivando evitar interrupções ou paralisações
na execução dos serviços, informando-a, quando solicitado, a respeito do andamento dos
trabalhos em desenvolvimento;

8.21 – Atender às determinações da fiscalização da EMATER-MG;

8.22 – Manter sigilo sobre as informações acerca da prestação dos serviços, que envolva o nome
da EMATER-MG, e só divulgá-las mediante prévia e expressa autorização;

8.23 – Prestar esclarecimento a EMATER-MG sobre eventuais atos ou fatos noticiados que
envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação;

8.24 – Responsabilizar-se por recolhimento indevido ou pela omissão total ou parcial nos
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;

8.25 – Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados;

8.26 – Desenvolver o serviço, ora ajustado, na sua integridade e no limite deste instrumento,
conforme especificações, normas técnicas e legais, atendendo com presteza todas as
necessidades da EMATER-MG;

8.27 – Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia
recente;

8.28 – Quando for o caso, indicar a modalidade de garantia escolhida nos termos do subitem
15.8.1 do Edital e prestá-la.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 – Efetuar o pagamento do objeto contratual, na forma prevista na Cláusula Sexta deste
contrato.

9.2 – Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, quando
necessário, prestando as informações e os esclarecimentos por eles solicitados.

9.3 – Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do fiscal/gestor designado.

9.4 – Comunicar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer procedimentos, instruções,
irregularidades, imprecisões ou desconformidades relacionadas ao contrato.

9.5 – Providenciar a abertura de procedimento administrativo para apuração de condutas
irregulares praticadas pela CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercício do
contraditório e ampla defesa.

Edital Pregão Eletrônico 54/2018 (2654002)

SEI 3040.01.0000065/2018-04 / pg. 33

9.6 – Aplicar eventual penalidade à CONTRATADA, nos termos deste contrato.

9.7 – Prover a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, às suas expensas;

9.8 – Acompanhar e supervisionar a execução dos serviços pela CONTRATADA, bem como
questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de forma a
orientá-la no seu aperfeiçoamento contínuo;

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DO REGIME
E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E, DAS GARANTIAS

10.1 – O prazo de execução do objeto contratado é de 12 (doze) meses, contados de
_____/______/2018, conforme Termo de Referência /Projeto Básico anexo.

10.2 – Os serviços serão prestados na Unidade Central da EMATER-MG localizada à Avenida
Raja Gabaglia, nº 1.626, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte-MG.

10.3 – Responsável pelo acompanhamento dos serviços: José Américo- DILOG
10.4 – Em obediência ao disposto no art. 69, II, da Lei 13.303/16, o regime de execução do
presente contrato será empreitada por preço global.
10.5: O cronograma de execução deverá observar os Anexos I, II e III.
10.6: Para assegurar a execução do objeto deste contrato, a Contratada prestará garantia
correspondente a 5% do valor deste Contrato, na forma do subitem 15.8 do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
11.1 - O recebimento do objeto deste instrumento convocatório dar-se-á da seguinte forma:
11.2 – Em caso de não observância das condições, especificações e quantitativos estabelecidos
no Edital, no Termo de Referência (Anexo I), no Projeto Básico (Anexo II) e na Proposta Comercial
(Anexo III), o objeto não será recebido.
11.3 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil pela perfeita execução do
serviço, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO

12.1. A gestão do presente contrato será exercida pelo(a) Gerente da DILOG e a fiscalização será
exercida por ........................................... - Divisão de ...................

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS DE RESCISÃO

13.1 - A rescisão do presente contrato poderá se dar:

I – de forma unilateral pela EMATER-MG, assegurada a prévia defesa;

II – por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo;

III – por determinação judicial, nos termos da legislação.

13.2 – Constituem motivo para a rescisão unilateral deste contrato pela EMATER-MG:

I – o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
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II – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada;

III – o descumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, que
proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

IV – a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei Federal nº 12.846/2013;

V – a prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação da EMATERMG, direta ou indiretamente.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14.1 – Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
artigo 81, da Lei nº 13.303/2016.

14.2 – As alterações a que faz menção o item 14.1 desta cláusula serão celebrados mediante
termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES

15.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a EMATER-MG poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado, em sede de licitações e nos casos de dispensa e inexigibilidade,
as seguintes sanções:

I - Advertência

II - Multa:
a) Moratória;
b) Compensatória;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

15.2. – A multa moratória incidirá, em conformidade com os artigos 82, caput da lei 13.303/16, e
121, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, nas hipóteses em que o
contratado incorra em atraso injustificado na execução do contrato, em valor fixado, segundo os
seguintes percentuais:

15.2.1 – 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso;

15.2.2 – 20% (vinte por cento), em caso de atraso superior a trinta dias, calculado sobre o valor do
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não
cumprida.
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15.2.3 – A aplicação da sanção prevista neste subitem 15.2, não afasta a rescisão do contrato e
poderá ser descontada da garantia do respectivo contrato.

15.2.4 – Se a multa moratória aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, o
contratado a perderá além de responder pela diferença, que poderá ser descontada de
pagamentos eventualmente devidos pela contratante e, ainda cobrada judicialmente.

15.3 – A multa compensatória, nos termos do art. 122, do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da Emater-MG, será aplicada nos seguintes casos e percentuais:

15.3.1 – 10% (dez por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento/serviço ou do contrato, em
caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

15.3.2 – 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou
entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

15.4: A advertência de que trata o inciso I do subitem 15.1, é cabível frente a condutas de pequena
gravidade e, materialmente equivale a comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

15.5: A suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade
sancionadora, nos termos do art. 123, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
Emater-MG, se estenderá por:

15.5.1: seis meses, nos casos de:
a) alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; ou
b) prestação de serviço de baixa qualidade.

15.5.2: doze meses, no caso de:
a) descumprimento de especificação técnica relativa a bem, serviço ou obra prevista em contrato.
15.5.3: vinte e quatro meses nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas, ou de fornecimento
de bens;
b) paralisação de obra, de serviço ou de fornecimento de bem, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração Pública Estadual;
c) entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,
como se verdadeira ou perfeita fosse;
d) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação;
e) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo;
f) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou sociedade de
economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.

15.6 – Nos termos do art. 124, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG,
a penalidade prevista no inciso IV do subitem 15.1, ocorrerá em relação ao licitante que, em
licitação na modalidade de pregão:
I - deixar de entregar documentação exigida para o certame;
II - apresentar documentação falsa;
III - ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;
IV - não mantiver a proposta;
V - falhar ou fraudar a execução do contrato;
VI - comportar-se de modo inidôneo, ou
VII - cometer fraude fiscal.
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15.7 – Conforme dispõe o art. 41, da Lei nº 13.303/16, aplicam-se a este contrato/ordem de
fornecimento, as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 15.1 poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Segundo. O procedimento para aplicação de penalidades é aquele previsto no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMATER-MG, observado o devido processo
administrativo.

Parágrafo Terceiro. Conforme art. 125 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
Emater-MG, os efeitos da sanção prevista no inciso III do subitem 15.1, poderão ser estendidos a
pessoas jurídicas se constatada a existência de fraude ou abuso de forma em suas criações, bem
como às pessoas naturais envolvidas, sem prejuízo da aplicação da Lei Federal nº 12.846, de 01
de agosto de 2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1 – Os casos omissos serão decididos pela EMATER-MG, segundo as disposições contidas
nas Leis nº 13.303/2016 e nº 10.406/2002, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
EMATER-MG e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 – Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG – Sede da EMATER-MG), para dirimir quaisquer
dúvidas ou controvérsias relativas a este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes,
firmam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma conjuntamente com duas
testemunhas.

Belo Horizonte, .......de...................................... de 20XX

Presidente da EMATER-MG

Representante da CONTRATADA

Testemunhas:

_______________________

_______________________

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Documento assinado eletronicamente por Raquel Rocha Saliba, Servidor(a)
Público(a), em 17/12/2018, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Pereira Mascarenhas,
Servidor(a) Público(a), em 17/12/2018, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2654002 e o código CRC 8A740696.
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