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PREGÃO ELETRÔNICO SP N.º 030/2022 

 

 

UASG: 927903 – Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP 

Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE PINTURA para atendimento às manutenções e reformas de 

praças nas 9 (nove) regionais, pelas gerências regionais de manutenção - GERMAs, do 

Departamento de Coordenação de Manutenções - DCMA, em atendimento ao programa de governo 

intitulado “100 Praças em 100 Dias”, conforme especificações e quantidades contidas no edital e seus 

anexos 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

Critério de julgamento: menor preço, aferido por lote 

Modo de disputa: aberto. 

Obtenção do Edital: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para acesso dos interessados 

no site da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH, no link Licitações e editais 

(prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes) e no Portal de Compras do Governo Federal (gov.br/compras). 

Telefone: (31) 3277-5180 

Consultas de caráter técnico ou legal e impugnações: conforme itens 5 e 6 deste Edital. 

Recebimento das propostas exclusivamente por meio eletrônico: até as 10 horas do dia 

26/07/2022. 

Julgamento das propostas em meio eletrônico: a partir das 10 horas do dia 26/07/2022. 

Referência de tempo: horário de Brasília. 

 

Manual do fornecedor: alertamos que deverão ser observadas as regras da utilização do 

sistema constantes do manual do fornecedor disponível no site gov.br/compras para que não 

ocorram dúvidas de procedimento durante a sessão. As dúvidas de caráter técnico quanto à 

utilização do sistema eletrônico deverão ser resolvidas junto à Central de Atendimento ao 

Usuário do Ministério da Economia, pelo telefone 0800-978-9001. 

  

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
https://www.gov.br/compras
https://www.gov.br/compras
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PREGÃO ELETRÔNICO SP N.º 030/2022 

1. PREÂMBULO 

A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP torna público 

que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade pregão, na forma eletrônica, menor 

preço, por meio de utilização de recursos da tecnologia da informação – INTERNET, em 

conformidade com as Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como no disposto pelo 

Decreto Municipal n.º 10.710/2001, naquilo que for aplicável; na Lei Orgânica do Município de 

Belo Horizonte; na Lei Municipal n.º 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 

16.681/2017; nos Decretos Municipais n.º 17.710/2021, 17.317/2020, 16.954/2018, 16.769/2017, 

16.535/2016, 16.408/2016, 15.748/2014, 15.185/2013, 15.113/2013, 13.757/2009; na Lei n.º 

8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.º 10.406/2002; na Lei n.º 12.846/2013; na Lei 

Complementar n.º 123/2006; na Lei Municipal n.º 10.936/2016; e na Portaria Conjunta 

SMOBI/SUDECAP n.º 205/2020, complementadas pelas normas constantes deste Edital. 

2. OBJETO 

2.1. Aquisição de MATERIAIS DE PINTURA, para atendimento às manutenções e reformas de 

praças nas 9 (nove) regionais, pelas gerências regionais de manutenção - GERMAs, do 

Departamento de Coordenação de Manutenções - DCMA, em atendimento ao programa 

de governo intitulado “100 Praças em 100 Dias”, conforme quantidades, especificações e 

condições comerciais contidas nos anexos deste Edital. 

2.2. A licitação será dividida em 2 (dois) lotes, conforme tabela constante no Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes que forem de seu 

interesse. 

2.2.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 

objeto. 

3. PREÇO DE REFERÊNCIA 

O(s) valor(es) apresentado(s) no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, é(são) teto do(s) 

objeto(s) licitado(s), limitador das propostas das licitantes. 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela dotação 

orçamentária da SUDECAP, proveniente dos Recursos Ordinários do Tesouro – ROT, conforme 

rubrica: 

2702.1100.04.122.233.1.219.0004.339030.32.00.00 – SICOM 100. 

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados até 

o 3º (terceiro) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública de lances, 

através do e-mail pregao.sudecap@pbh.gov.br. 

5.1.1. Poderão ser entregues também via carta protocolada endereçada ao 

Departamento de Licitações da Diretoria Jurídica da SUDECAP, situada em 

Belo Horizonte/MG, na rua dos Guajajaras, 1.107 – 16º andar – bairro de 

Lourdes – CEP 30180-105, no horário de 09h00 às 12h00 e de 13h00 as 

17h30. 

mailto:fernandaclemente@pbh.gov.br
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5.1.2. As respostas poderão ser acessadas por todos os Licitantes nos endereços 

eletrônicos gov.br/compras e prefeitura.pbh.gov.br. 

6. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

6.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO a este Edital até o 3º (terceiro) dia útil anterior à 

data fixada para abertura da sessão pública, através do e-mail 

pregao.sudecap@pbh.gov.br. 

6.1.1. Poderão ser entregues também via carta protocolada endereçada ao 

Departamento de Licitações da Diretoria Jurídica da SUDECAP, no horário de 

09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h30. 

6.1.2. As respostas referentes às impugnações, quando não forem acolhidas, serão 

disponibilizadas diretamente no sítio eletrônico prefeitura.pbh.gov.br, no link 

correspondente a este Edital e no Portal de Compras do Governo Federal – 

gov.br/compras podendo ser acessados por todos os Licitantes interessados. 

6.1.3. As respostas às impugnações, quando acolhidas, serão divulgadas no Diário 

Oficial do Município - DOM e nos mesmos veículos em foi publicado o aviso 

desta licitação. 

6.1.4. A impugnação feita tempestivamente pelo Licitante não suspende o processo e 

não a impedirá de participar do processo licitatório devendo, por conseguinte, 

enviar sua Proposta, até a data e hora marcados para a abertura da sessão. 

7. CLÁUSULA DE ADESÃO 

O protocolo da Proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte do 

Licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, 

bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou 

especiais, aplicáveis. Obriga, ainda, à observância dos preceitos legais e regulamentares em 

vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo. 

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1. Poderão participar deste procedimento, para qualquer um dos lotes, os interessados que 

atenderem a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, vedada, 

expressamente, a formação de consórcios, mantidos os impedimentos expressos no 

art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

8.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

8.2.1. estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo 

Município; 

8.2.2. tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

8.2.3. estejam sob falência, dissolução, liquidação, ou com pedido de recuperação 

judicial ou extrajudicial pendente de concessão ou homologação pelo juízo 

competente; 

8.2.4. incorrerem em qualquer dos impedimentos elencados no art. 9º da Lei Federal 

n.º 8.666/1993, ou no art. 42 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 

https://www.gov.br/compras
https://prefeitura.pbh.gov.br/
mailto:pregao.sudecap@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/
https://www.gov.br/compras
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8.2.5. estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

8.2.6. estejam descumprindo o disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição da 

República Federativa do Brasil/1988; 

8.2.7. possua objeto social incompatível com o objeto licitado; 

8.2.8. demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

8.3. A observância das vedações do subitem anterior é de inteira responsabilidade do Licitante 

que sujeitar-se-á às penalidades cabíveis no caso de seu descumprimento. 

8.4. Como condição de verificação do eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.4.1. Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – 

SUCAF; 

8.4.2. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

8.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (portaldatransparencia.gov.br/ 

sancoes/ceis); 

8.4.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.4.5. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU. 

8.4.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa. 

8.4.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.4.7.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.4.7.2. O Licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.4.8. Constatada a existência de sanção, o Licitante será declarado inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9. CADASTRO E CREDENCIAMENTO 

9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao Sistema Comprasnet, provido pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério da Economia, por meio do sítio 

eletrônico gov.br/compras. 

9.2. O credenciamento do Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no SICAF 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.gov.br/compras
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através do sítio eletrônico gov.br/compras. 

9.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão, na forma eletrônica. 

9.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou à Administração, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

10. ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – SISTEMA 

DO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRASNET 

10.1. A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação 

e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da Proposta, no valor 

global dos serviços. 

10.2. Após a divulgação do Edital, os Licitantes deverão encaminhar Proposta inicial com o 

preço global do lote na Moeda Real, CONCOMITANTEMENTE com os documentos de 

habilitação exigidos neste Edital, até a data e hora marcadas para a abertura da 

sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – gov.br/compras – quando, 

então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

10.3. A Proposta deverá indicar sua validade, a qual será de no mínimo 60 (sessenta) dias, a 

contar da data limite para sua entrega. 

10.4. O Licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial e os documentos de 

habilitação anteriormente encaminhados até o dia e hora indicados no preâmbulo deste 

Edital por meio do endereço eletrônico gov.br/compras. 

10.4.1. Cabe ao Licitante conhecer, acompanhar e cumprir as operações no sistema 

eletrônico, em campos próprios do sistema eletrônico, incluindo fase preliminar, 

da realização da sessão pública, bem como demais fases, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer procedimento, de apresentação da Proposta e/ou documentação de 

Habilitação. 

10.5. A apresentação da Proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação 

destas pelo proponente. 

10.6. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

10.7. No(s) preço(s) proposto(s) estará(ão) incluso(s) todos os tributos, despesas diretas e 

indiretas, encargos sociais, mão-de-obra, equipamentos, materiais necessários e 

despesas, seguros, garantias e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o objeto do presente pregão. 

10.8. É de inteira responsabilidade do Licitante, obter dos órgãos competentes informações 

sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o 

fornecimento, objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se 

admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas. 

https://www.gov.br/compras
https://www.gov.br/compras
https://www.gov.br/compras
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10.9. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o 

Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 

10.10. Todos os dados informados pelo Licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 

os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

10.11. Os documentos de Habilitação são aqueles elencados no item 13 deste Edital. 

10.12. Os Licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que estejam 

com a situação regular que constem do SUCAF ou SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à 

qualificação econômica financeira, assegurado aos demais Licitantes o direito de acesso 

aos dados constantes dos sistemas. 

10.13. O Licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital. 

10.13.1. A falsidade da declaração de que trata o item 10.13 sujeitará o Licitante às 

sanções previstas nos Decretos Municipais n.º 17.317/2020 e 15.113/2013. 

10.14. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.15. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste 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. 

11. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

11.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento 

de dados gerados ou transferidos no sítio eletrônico gov.br/compras. 

11.2. A operacionalidade do Sistema Comprasnet é de responsabilidade da SLTI do Ministério 

da Economia, junto a qual os Licitantes deverão informar-se a respeito do seu 

funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

11.3. O Licitante poderá consultar o manual de Pregão Eletrônico - Fornecedor disponível no 

sítio eletrônico gov.br/compras, na opção “Manuais”, “Pregão eletrônico”. 

11.4. A participação no pregão se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 

do representante credenciado e subsequente encaminhamento da Proposta, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos 

neste Edital. 

11.5. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o 

processo do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo(a) Pregoeiro(a), bem como da perda 

do direito ao benefício previsto na Lei Complementar n.º 123/2006. 

11.6. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) ocorrerá na 

data e na hora indicada no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico gov.br/compras. 

https://www.gov.br/compras
https://www.gov.br/compras
https://www.gov.br/compras
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11.7. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os Licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

11.8. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

11.9. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e 

acompanhada em tempo real por todos os participantes. 

11.10. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a). 

11.11. Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, 

quando então os Licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema, com valor correspondente ao PREÇO GLOBAL DO LOTE. 

11.11.1. Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, vedada a 

desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

11.12. Os Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

seguintes condições: 

11.12.1. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema; 

11.12.2. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro pelo Sistema; 

11.12.3. Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL DO 

LOTE da proposta. 

11.13. Durante o transcurso da sessão pública, o Licitante será informado, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 

11.14. Na sessão pública de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo Licitante que 

der causa a preço incompatível ou manifestamente inexequível, este poderá, 

motivadamente, ser excluído do sistema. 

11.15. O modo de disputa adotado no presente certame é o aberto, com objetivo de oportunizar 

aos Licitantes a oferta de lances competitivos. Será conduzido conforme 

operacionalização do sistema disponibilizado no Portal de compras do Governo Federal - 

Comprasnet, e se dará na seguinte ordem: 

11.15.1. A etapa de lances, realizada na sessão pública, durará 10 (dez) minutos. Após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver 

lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão 

pública. 

11.15.1.1. Consideram-se lances competitivos aqueles que trazem descontos 

reais para a Administração Pública. Descontos ínfimos podem ser 

considerados meios de frustrar o caráter competitivo do certame, 

sobretudo considerando o vulto das contratações, podendo inclusive 

dar causa à aplicação de penalidade, conforme art. 7º do Decreto 

Municipal n.º 15.113/2013. 
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11.16. A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 

apresentado pelo Licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

11.17. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da 

etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos Licitantes, os 

lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

11.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 

vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 

gov.br/compras. 

11.19. Encerrada a sessão pública de lances, o sistema divulgará o nome do Licitante detentor do 

menor valor. 

11.20. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou Sociedades Cooperativas 

Equiparadas - SCE, assim consideradas nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 

123/2006 e com observância aos critérios definidos na Lei Municipal n.º 10.936/2016 e 

no Decreto Municipal n.º 16.535/2016 e neste Edital. 

11.20.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as ofertas 

apresentadas por ME/EPP/SCE sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores ao MENOR VALOR GLOBAL. 

11.20.2. O empate ficto somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver 

sido apresentada por ME/EPP/SCE. 

11.20.3. Havendo empate entre ME/EPP/SCE, nos termos da Lei Complementar n.º 

123/2006 e suas posteriores alterações, encerrada a classificação, após a 

definição da melhor Proposta, será verificada pelo sistema eletrônico a 

existência de ME/EPP/SCE com Proposta igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior ao valor da Proposta melhor classificada. 

11.20.3.1. Caso ocorra o empate descrito no item anterior, a ME/EPP/SCE 

classificada em segundo lugar poderá no prazo de 5 (cinco) minutos 

contados do envio da mensagem automática pelo chat do sistema 

eletrônico, sob pena de decair do direito concedido, apresentar nova 

Proposta Comercial, obrigatoriamente inferior ao valor da Proposta 

melhor classificada, situação em que, atendidas às exigências 

habilitatórias e observado o valor máximo fixado para a contratação, 

será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão. 

11.20.3.2. Caso não seja apresentada a nova Proposta pela ME/EPP/SCE 

classificada em segundo lugar, as demais ME/EPP/SCE com 

Propostas até 5% (cinco por cento) inferiores à melhor classificada 

serão convocadas automaticamente, na ordem de classificação, 

para exercer o mesmo direito, conforme o item anterior. 

11.20.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

ME/EPP/SCE que se encontrem no intervalo estabelecido no caput 

desta condição, o sistema Comprasnet fará sorteio eletrônico entre 

tais Licitantes, definindo e convocando automaticamente o vencedor 

para o encaminhamento da oferta final de desempate. 

https://www.gov.br/compras
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11.21. Na hipótese de não classificação de ME/EPP/SCE será classificada em primeiro lugar a 

Proposta mais vantajosa de Licitante remanescente. 

11.22. Esgotadas as etapas anteriores, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o Licitante melhor 

classificado para que seja obtido menor valor, sendo essa negociação realizada no 

campo próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico 

gov.br/compras. 

11.23. Havendo eventual empate entre propostas, os critérios de desempate serão aqueles 

previstos no § 2º do art. 3º da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

11.24. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente 

Edital, podendo negociar com o Licitante para obter proposta de menor valor. 

11.25. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, inclusive documentação de 

habilitação incluída antes da realização da sessão pública, o Licitante será declarado 

vencedor e após transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do certame. 

11.26. Não havendo vencedor para a cota reservada (Lote II) esta poderá ser adjudicada ao 

vencedor da cota principal (Lote I), ou, diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço unitário do vencedor da cota principal.  

11.27. Não havendo vencedor para a cota principal (Lote I) esta poderá ser adjudicada ao 

vencedor da cota reservada (Lote II), ou, diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço unitário do vencedor da cota reservada.  

11.28. Se a mesma empresa vencer a cota reservada (Lote II) e a cota principal (Lote I), a 

contratação deverá ocorrer pelo menor preço unitário apresentado, sob pena de 

desclassificação do licitante no lote em que ofertar o maior preço unitário.  

11.29. Na hipótese de empresas diferentes vencerem as cotas reservada (Lote II) e principal 

(Lote I), a Pregoeira deverá negociar com o licitante que ofertou o maior preço unitário 

visando reduzir o valor de sua proposta ao patamar do menor preço unitário ofertado. 

12. DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA VIA SISTEMA COMPRASNET 

12.1. Encerrada a sessão pública de lances, o(a) Pregoeiro(a) solicitará ao arrematante o envio 

da documentação relativa à Proposta Comercial ajustada no prazo de 3 (três) dias 

úteis contado a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, podendo ser 

incluídos quantos arquivos forem necessários. Deverão ser anexados os seguintes 

documentos: 

12.1.1. proposta comercial ajustada, conforme modelo constante no Anexo II deste 

Edital, contemplando o(s) preço(s) unitário(s) e total(is) do(s) item(ns) e o preço 

global do lote, adequado(s) ao preço(s) negociado(s) e ainda conter: 

12.1.1.1. razão social, CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do 

licitante; 

12.1.1.2. modalidade e número da licitação; 

12.1.1.3. especificação do objeto licitado, clara, detalhada e completa, 

informando a marca (fabricante) e o modelo (quando for o caso) 

conforme este edital e anexos; 

https://www.gov.br/compras
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12.1.1.4. prazo de entrega; 

12.1.1.5. prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da assinatura; 

12.1.1.6. garantia; 

12.1.1.7. prazo de pagamento conforme o edital e seus anexos; 

12.1.1.8. dados bancários do arrematante, para pagamento; 

12.1.1.9. local e data; 

12.1.1.10. assinatura do representante legal da licitante. 

12.1.2. declaração que está ciente das condições contidas neste Edital e em seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

neles definidos; e que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital; 

12.1.3. declaração de Elaboração Independente de Proposta, em atendimento ao 

disposto no Decreto Municipal n.º 14.297/2011, conforme modelo do Anexo IV 

deste Edital; 

12.1.4. sendo o Licitante ME/EPP/SCE, assim enquadradas nos termos do Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Complementar n.º 123/2006, deverá apresentar declaração “Beneficiário da 

Lei Complementar n.º 123/2006”, conforme modelo do Anexo V deste Edital, 

em atendimento ao disposto nos §§ 1º a 4º do art. 8º da Lei Municipal n.º 

10.936/2016; 

12.1.5. O prazo estipulado no item 12.1 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo 

Licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Administração. 

12.2. As propostas não poderão impor condições ou conter opções. 

12.3. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências previstas neste Edital, 

salvo se, inequivocamente, as falhas não impedirem a exata compreensão de seu 

conteúdo. 

13. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

13.1. O Licitante deverá encaminhar a documentação de habilitação CONCOMITANTEMENTE 

com a proposta comercial ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, no prazo 

fixado neste Edital. Se cadastrado no SUCAF ou no SICAF, o Licitante: 

13.1.1. com situação regular e habilitado na(s) linha(s) de serviço(s) 

compatível(eis) com o(s) objeto(s) licitado(s): deverá apresentar ao(à) 

Pregoeiro(a) o Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo SUCAF ou 

SICAF em vigor e também o Relatório de Situação do Fornecedor do SUCAF 

ou SICAF; 

13.1.2. com documentação vencida, mas habilitado na(s) linha(s) de serviço(s) 

compatível(eis) com o(s) objeto(s) licitado(s): deverá apresentar ao(à) 
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Pregoeiro(a) o Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo SUCAF ou 

SICAF em vigor e também o Relatório de Situação do Fornecedor do SUCAF 

ou SICAF, e o(s) documento(s) regularizador(es); 

13.1.3. com situação regular, mas não habilitado na(s) linha(s) de serviço(s) 

compatível(veis) com o(s) objeto(s) licitado(s): deverá apresentar ao(à) 

Pregoeiro(a) além do Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo 

SUCAF ou SICAF em vigor e também o Relatório de Situação do Fornecedor 

do SUCAF ou SICAF, o Estatuto ou Contrato social em vigor acompanhado 

da(s) última(s) alteração(ões), para análise do objeto social quanto à 

compatibilidade em relação ao(s) objeto(s) licitado(s). 

13.2. Se não cadastrado no SUCAF ou SICAF, deverá apresentar toda documentação 

relacionada abaixo: 

13.2.1. Habilitação jurídica: 

13.2.1.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual; 

13.2.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedade empresária ou cooperativa; 

13.2.1.3. documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedades empresárias; 

13.2.1.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não 

empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

13.2.1.5. Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, o documento de constituição da 

empresa, acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à 

natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a 

última alteração consolidada. 

13.2.1.6. decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

13.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

13.2.2.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver relativo à sede do Licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

13.2.2.3. prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do Licitante, ou outra equivalente, na 

forma da Lei; 

13.2.2.4. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
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Serviço – FGTS; 

13.2.2.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos 

trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa. 

13.2.2.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte 

de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade 

Cooperativa Equiparada, nos termos da Lei Complementar n.º 

123/2006 e da Lei Municipal n.º 10.936/2016, a Comissão 

Permanente de Licitações julgará habilitadas a ME/EPP/SCE, 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a 

vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração Pública, para regularização da documentação fiscal, 

pagamento ou parcelamento do débito, a emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.2.2.7. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no item 

13.2.2.6 dependerá de requerimento pelo interessado, dentro do 

prazo inicial de 5 (cinco) dias úteis concedido para a regularização 

da documentação fiscal. 

13.2.2.8. A não regularização da documentação fiscal por parte das 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade 

Cooperativa Equiparada, no prazo estipulado implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas na legislação aplicável, sendo facultado à Administração 

convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do Contrato ou revogar a licitação. 

13.2.3. Qualificação Técnica: 

13.2.3.1. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando que o licitante forneceu 

bens de natureza compatível com o objeto deste pregão, conforme 

o item. 

13.2.3.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em 

papel(éis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) 

Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter 

carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida 

identificação do responsável pela assinatura do 

atestado. 

13.2.3.1.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser 

apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da 

matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 

13.2.3.1.3. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade 

técnica emitido(s) pelo próprio licitante. 

13.2.3.2. Os atestados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos 

Órgãos ou das Empresas que o expediram, ou deverão conter 

carimbo do CNPJ dos mesmos ou outra informação que permita a 
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devida identificação do emitente. 

13.2.3.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em 

nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do 

Licitante. 

13.2.3.4. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pelo 

próprio Licitante. 

13.2.3.5. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 

certidões ou atestados de serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

13.2.4. Outras declarações: 

13.2.4.1. Declaração de que a empresa não possui em seu quadro de 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei 

Federal n.º 8.666/1993, conforme modelo do Anexo VI deste Edital. 

13.3. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou quando 

não declarada sua validade pelo emitente, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias da 

data de abertura do pregão. 

13.3.1. Não se enquadram no item 13.3 os documentos que, pela própria natureza, 

não apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de 

capacidade técnica. 

13.4. Para efeito do julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) considerará como referência 

para a validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorrência 

do previsto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

13.5. A regularidade da situação do Licitante no SUCAF ou SICAF será confirmada por meio de 

consulta on-line ao Sistema. Procedida a consulta, será impresso relatório de situação do 

Licitante. 

14. JULGAMENTO 

14.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO POR LOTE, 

observadas as exigências deste Edital, seus anexos e o valor teto estimado. 

14.1.1. No certame serão analisados os preços constantes na proposta, portanto, 

quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor 

referencial de mercado de cada item. 

14.2. Na análise das propostas, observar-se-á o seu valor global e os preços unitários 

oferecidos, atendidos os seguintes critérios: 

14.2.1. O(a) Pregoeiro(a) não considerará propostas inexequíveis, assim entendidas 

aquelas definidas nos termos dos §§ 1º e 2º do inc. II do art. 48 da Lei Federal 

n.º 8.666/1993. 

14.2.1.1. Será desclassificada a proposta que: 
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14.2.1.1.1. não atenda as especificações, os prazos e as 

condições definidos neste Edital; 

14.2.1.1.2. contenha vícios insanáveis; 

14.2.1.1.3. apresente preço e/ou vantagem baseados em outras 

propostas; 

14.2.1.1.4. apresente preço manifestamente inexequível ou não 

tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido 

pela SUDECAP; 

14.2.1.1.5. apresente preço superior ao preço praticado no 

mercado; 

14.2.1.1.6. nos demais casos previstos neste Edital. 

14.2.1.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no 

sistema, disponível em tempo real para todos os Licitantes. 

14.2.1.3. O(a) Pregoeiro(a) também não considerará preços inexequíveis, 

assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato. 

14.2.1.4. Nesta situação, será facultado ao Licitante o prazo de 2 (dois) dias 

úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua 

Proposta. 

14.2.1.5. A análise de exequibilidade da Proposta não considerará materiais e 

instalações a serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a 

renúncia esteja expressa na Proposta. 

14.3. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, assegurando ao Licitante o prazo mínimo de 2 (duas) horas, a contar da 

solicitação realizada no sistema Comprasnet, para apresentação de documentação 

complementar. 

14.4. O(a) Pregoeiro(a), no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos 

e/ou jurídicos exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar 

sua decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta. 

14.5. O Licitante intimada para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no 

prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

14.6. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

Licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta. 

14.6.1. Os preços unitários dos itens constantes das Propostas não podem exceder os 

preços unitários estabelecidos na Especificação de bens e valores de 

referência – Apêndice I do Termo de Referência. 
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14.6.2. Em caso de desclassificação da Proposta Comercial de menor preço proceder-

se-á à análise da Proposta Comercial imediatamente mais vantajosa, sem 

prejuízo do exercício do direito de preferência a que se refere o item 11.20. 

14.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o Licitante será declarado 

vencedor e após transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do certame. 

14.8. Se o Licitante desatender às exigências quanto à habilitação e/ou a proposta, o(a) 

Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e a habilitação do Licitante, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao presente edital, podendo negociar com o Licitante para obter proposta com 

menor valor. 

15. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA (HABILITAÇÃO E PROPOSTA) 

15.1. Os documentos exigidos neste Edital (Proposta Impressa Ajustada e Documentos de 

Habilitação) deverão ser entregues, no prazo de até 03 (três) dias úteis da convocação 

do(a) Pregoeiro(a) no sistema Comprasnet. 

15.1.1. A documentação e a proposta deverão ser apresentadas em envelope fechado, 

na rua dos Guajajaras, 1.107 – 16º andar – bairro de Lourdes – Belo 

Horizonte/MG, CEP 30180-105, no horário de 09h00 às 17h00, contendo em 

sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 

Departamento de Licitações 

Licitante: 

Pregão Eletrônico SP n.º 030/2022 

Objeto: 

15.2. Os documentos de habilitação apresentados deverão atender à formalidade prevista no 

art. 32 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

15.2.1. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentadas em seus originais ou cópias devidamente autenticadas, 

rubricadas pelo representante legal do Licitante e numeradas sequencialmente, 

da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato; 

15.2.1.1. A solicitação de autenticação de documentos pela Administração 

Municipal poderá ser solicitada na Gerência de Cadastro de 

Fornecedores da SUDECAP, localizada em Belo Horizonte, MG, na 

rua dos Guajajaras, 1.107 – Lourdes, de segunda a sexta-feira, no 

horário de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00, com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas do prazo limite para o 

recebimento das Propostas. 

16. RECURSOS 

16.1. Declarado o vencedor, o Licitante, inclusive aquele que foi desclassificado antes da 

sessão pública de lances, deverá manifestar motivadamente a intenção de recorrer no 

formulário eletrônico disponibilizado no endereço gov.br/compras – nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor. 

16.1.1. Aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer a que se refere o 

item 16.1, poderão os interessados ter vista dos autos do processo licitatório no 

https://www.gov.br/compras
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Departamento de Licitações da Diretoria Jurídica da SUDECAP, no horário de 

09h00min às 17h00min. 

16.2. Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 

contados do término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. Os 

demais Licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

16.3. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação da intenção 

ou a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do direito, 

ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado 

vencedor. 

16.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

16.5. Serão desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a) os recursos interpostos fora do sistema 

eletrônico Comprasnet. 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Sem prejuízo das sanções criminais previstas em Lei, as sanções administrativas 

aplicáveis, nos termos do estabelecido no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/1993, no 

art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002 e nos Decretos Municipais n.º 15.113/2013 e 

17.317/2020, são: 

17.1.1. advertência, nos termos do inc. I do art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e art. 

6º do Decreto Municipal n.º 15.113/2013; 

17.1.1.1. A sanção de advertência consiste em comunicação formal ao 

infrator decorrente da inexecução de deveres que ocasionem riscos 

e/ou prejuízos de menor potencial ofensivo para a Administração 

17.1.2. multas, nos termos do inc. II do art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e art. 7º 

do Decreto Municipal n.º 15.113/2013, sem prejuízo das multas decorrentes da 

legislação, do contrato ou previstas em outras cláusulas deste edital, 

observados os seguintes percentuais: 

17.1.2.1. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o 

contrato ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente; 

17.1.2.2. multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a 

licitação na hipótese de o infrator retardar o procedimento de 

contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 

assumidas, tais como: 

17.1.2.2.1. deixar de entregar documentação exigida para o 

certame licitatório; 

17.1.2.2.2. desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Administração; 

17.1.2.2.3. tumultuar a sessão pública da licitação; 
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17.1.2.2.4. descumprir requisitos de habilitação na modalidade 

pregão, a despeito da declaração em sentido contrário; 

17.1.2.2.5. propor recursos manifestamente protelatórios em sede 

de licitação; 

17.1.2.2.6. deixar de providenciar o cadastramento da empresa 

vencedora da licitação ou da contratação direta junto 

ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela 

Administração Pública, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Administração; 

17.1.2.2.7. deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo 

concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

nos termos da Lei Complementar nº 123/2006; 

17.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste edital e ou contrato, bem como das demais 

cominações legais: 

17.1.3.1. por período entre 6 (seis) meses e 1 (um) ano, caso o infrator: 

a. tumultue a sessão pública de licitação; 

b. ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem 

prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis; 

c. deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, 

na hipótese de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006; 

d. induza em erro a Administração; 

17.1.3.2. por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o 

infrator: 

a. pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de 

cadastramento junto ao SUCAF; 

17.1.3.3. III - por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator: 

a. apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados 

nas licitações ou contratações diretas, no momento da 

contratação ou durante a execução do contrato, incluindo 

aqueles necessários ao registro junto ao SUCAF; 

b. ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter 

benefícios indevidos. 

17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, que será aplicada, entre outros casos, quando houver demonstração 

de inidoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
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praticados, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão 

de declaração falsa e a existência de sentença judicial condenatória transitada 

em julgado pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos 

ou encargos sociais. 

17.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, a qual 

ensejará o descredenciamento do infrator junto ao SUCAF, por prazo não 

superior a 5 (cinco) anos, e será aplicada nas hipóteses previstas no art. 7º da 

Lei Federal n.º 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto Municipal n.º 17.317/2020, 

especialmente quando o infrator: 

17.1.5.1. não assinar o contrato;; 

17.1.5.2. não entregar a documentação exigida no edital; 

17.1.5.3. apresentar documentação falsa; 

17.1.5.4. causar o atraso na execução do objeto; 

17.1.5.5. não mantiver a proposta; 

17.1.5.6. falhar na execução do contrato; 

17.1.5.7. fraudar a execução do contrato; 

17.1.5.8. comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5.9. declarar informações falsas; 

17.1.5.10. cometer fraude fiscal. 

17.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 

administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena 

mais gravosa. 

17.3. O procedimento para aplicação das sanções administrativas obedecerá o regramento 

contido no Cap. III do Decreto Municipal n.º 15.113/2013, observando sempre o devido 

processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 

a eles inerentes, devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade. 

18. PRAZOS 

18.1. A proposta terá validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para sua 

entrega. 

19. CADASTRO 

19.1. O Licitante vencedor do certame deverá estar cadastrado no SUCAF e comprovar a 

manutenção das condições de regularidade demonstradas na habilitação, sob pena de 

decair do direito de contratar com o Município. 

19.1.1. É de exclusiva responsabilidade da adjudicatária providenciar seu 

cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrada, nos 

termos do Decreto Municipal n.º 11.245/2003. Quaisquer outros 

esclarecimentos podem ser obtidos através do site 
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prefeitura.pbh.gov.br/index.php/transparencia/sucaf/ ou pelo telefone (31) 3277-

8186. 

20. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

20.1. Homologada a Licitação, o adjudicatário será convocado para retirar a Nota de Empenho, 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

20.2. O instrumento de contrato será substituído por Nota de Empenho nos termos do § 4º do 

art. 62 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

20.3. A recusa injustificada da adjudicatária em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo da 

convocação, implicará em multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

atualizado da adjudicação da licitação. 

20.4. Caso a adjudicatária não retire a Nota de Empenho nas condições previstas no item 20.1, 

é prerrogativa da Superintendência de Desenvolvimento da Capital o direito de adjudicar 

à segunda colocada o objeto licitado. 

20.5. Quando da emissão da Nota de Empenho, a adjudicatária deverá estar devidamente 

cadastrada no SUCAF e comprovar a manutenção das condições de regularidade 

demonstradas para habilitação. 

20.5.1. É de exclusiva responsabilidade da adjudicatária, providenciar seu 

cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrada, nos 

termos do Decreto Municipal n.º 11.245/2003. Quaisquer outros 

esclarecimentos podem ser obtidos através do site: 

prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/sucaf ou pelo telefone (31) 3277-8186. 

20.6. Quando da retirada da Nota de Empenho, a adjudicatária deverá apresentar a Declaração 

em cumprimento ao disposto no art. 49-B da Lei Orgânica do Município, conforme minuta 

constante no Anexo VII deste Edital. 

21. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

21.1. As condições de pagamento estão estabelecidas no item 10 do Termo de Referência – 

Anexo I. 

22. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

22.1. Os critérios de aceitação do objeto e da fiscalização do objeto estão previstos no Termo de 

Referência – Anexo I. 

23. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA DO BEM 

23.1. Deverá a Contratada substituir os produtos que apresentarem inconformidades com o 

estabelecido no Termo de Referência, defeitos de fabricação, ou que apresentarem 

alguma falha fora dos padrões aceitáveis, não eximindo a mesma de qualquer 

responsabilidade ou obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. 

23.2. A garantia do produto consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações 

previstas na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como dos 

encargos previstos à Contratada neste Edital e seus anexos. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/transparencia/sucaf/
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/sucaf
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23.3. Os bens deverão ter prazo de garantia, de acordo com o direito consumerista, 

prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 

24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

As obrigações da Contratada e da Contratante são estabelecidas no Termo de Referência. 

25. PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE 

DADOS 

A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou 

da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento 

contratual. 

25.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 

visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não 

autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

25.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 

conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 

confidencialidade e sigilo. 

25.3. A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a 

que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento 

contratual.  

25.4. A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 

escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão 

do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

25.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de 

dados estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a 

terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento 

contratual. 

25.5. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso 

durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 

30 (trinta) dias corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses 

de extinção do contrato/convênio/parceria, restando autorizada a conservação apenas 

nas hipóteses legalmente previstas. 

25.5.1. À Contratada não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

25.5.1.1. A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver 

conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar 

seu tratamento. 
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25.6. A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 

parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

25.6.1. A notificação não eximirá a Contratada das obrigações e/ou sanções que 

possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de 

dados.  

25.6.2. A Contratada que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do 

objeto descrito no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir total 

responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo 

sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

25.7. A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicação com a Contratante para 

os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações 

posteriores. 

25.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente 

cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Contratada e a 

Contratante, bem como, entre a Contratada e os seus colaboradores, subcontratados, 

consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 

13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial 

contrária. 

25.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 

Contratada a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, 

consequente, sanção, sem prejuízo de outras. 

26. DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da Licitação 

e durante a(s) Sessão(ões) Pública(s) observarão, obrigatoriamente, o horário de 

Brasília/DF. 

26.2. O Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

Anexos, pois a simples apresentação da Proposta submete ao Licitante à aceitação 

incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 

conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 

qualquer pormenor. 

26.3. O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 

adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

26.4. A contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome 

completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que 

serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento 

da Lei de Acesso à Informação. 

26.5. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 

vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, com exclusão 

de qualquer outro. 
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26.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os Licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.7. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos Licitantes via 

Sistema Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 

ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

26.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela 

autoridade a ele superior. 

26.9. Fazem parte integrante deste edital: 

Anexo I  Termo de Referência 

Apêndice I Especificação dos bens e valores de referência 

Anexo II Modelo de Proposta Comercial 

Anexo III Modelo de Declaração de Ciência das Condições Contidas no Edital de Licitação e de 

 Inexistência Fatos Impeditivos 

Anexo IV Modelo de Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta 

Anexo V Modelo de Declaração de Beneficiário Lei 

Complementar n.º 123/2006 

Anexo VI Modelo de Declaração de que o Licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 

 7º da Constituição da República 

Anexo VII Modelo de Declaração em Cumprimento ao artigo 

49-B da LOMBH 

 

Belo Horizonte, ___ de _______________ de 20___. 

 

 

 

Henrique de Castilho Marques de Sousa 

Superintendente da SUDECAP 

 

 

Visto: 

 

 

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel 
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Diretor Jurídico da SUDECAP 

OAB/MG 102.711 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

 

Termo de Referência 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição, pela Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, de MATERIAIS DE PINTURA, para atendimento 

às manutenções e reformas de praças nas 9 (nove) regionais, pelas gerências regionais 

de manutenção - GERMAs, do Departamento de Coordenação de Manutenções - DCMA, 

em atendimento ao programa de governo intitulado “100 Praças em 100 Dias”, conforme 

especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de 

Referência.  

1.2. O objeto se divide em lotes conforme descrito a seguir: 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR 

1 MATERIAL DE PINTURA – DIVERSOS – AMPLA CONCORRÊNCIA R$ 558,267,71  

2 MATERIAL DE PINTURA – DIVERSOS – EXCLUSIVIDADE ME/EPP R$ 186.003,39  

TOTAL GLOBAL R$ 744.271,10   

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO 

2.1 Justifica-se a aquisição em tela tendo em vista necessidade de atendimento do programa 

“100 praças em 100 dias”, incluindo grande quantidade de pintura para revitalização das 

mesmas.  

2.2 A escolha dos materiais baseou-se na experiência de uso em diversos empreendimentos 

com características semelhantes, atendidas rotineiramente pelas gerências regionais.  

2.3 Os quantitativos solicitados são necessários para a realização dos serviços com base nas 

planilhas de levantamento de áreas a serem pintadas e das condições atuais das praças 

que serão atendidas pelo programa supramencionado. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1 Os materiais descritos neste Termo de Referência enquadram-se na classificação de bens 

e serviços comuns, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e do Decreto Municipal n.º 

12.436/2006. 

3.2 A modalidade de licitação pretendida pela área requisitante, tendo em vista que se trata de 

fornecimento de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 

objetivamente definidos e, estão, neste Termo de Referência, além de apresentar 

características/especificações que são usuais no mercado no qual a contratação se insere, 

a teor do que dispõe o art. 1º da Lei Federal n.º 10.520/2002, verbis: 

“consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”. 

3.3 São materiais/bens cuja escolha pode ser feita com base nos preços ofertados, 

considerando que são comparáveis entre si e que não necessitam de avaliação minuciosa, 
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por não se revestirem de grande complexidade técnica para a sua execução, bem como 

não se trata de fornecimento a ser feito sob encomenda. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1 O recebimento do produto no local designado será feito por servidor do Departamento de 

Manutenção de Próprios e obedecerá ao seguinte trâmite: 

4.1.1 A(s) Contratada(s) dirigir-se-á(ão) ao local da entrega munida(s) da Nota Fiscal e 

da Nota de Empenho respectivas. 

4.1.2 O servidor, de posse dos documentos apresentados pela(s) Contratada(s), 

receberá o produto provisoriamente para verificação de especificação, quantidade, 

preços, prazos e outros pertinentes; 

4.1.3 Encontrando irregularidade(s), fixará prazo para correção pela(s) Contratada(s); 

4.1.4 Aprovando, receberá definitivamente mediante recibo aposto na Nota Fiscal 

respectiva. 

4.1.5 Em caso de irregularidade não sanada pela(s) Contratada(s), o servidor reduzirá a 

termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente.  

4.2 Os materiais deverão ser entregues, em parcela única, no almoxarifado do Departamento 

de Manutenção de Próprios – DPMP-SD, localizado a rua Conselheiro Rocha, n.º 3.600, 

bairro do Horto, CEP 31010-310, Belo Horizonte/MG, no horário de 8h00 às 11h00 e de 

13h00 às 17h00, em dias úteis, de segunda a sexta-feira.  

4.3 O prazo de entrega do produto será de até 30 (trinta) dias corridos contados do 

recebimento da Nota de Empenho pela Contratada, sendo a entrega única.  

4.4 A empresa deverá agendar sua entrega através do telefone (31)3277-5755, com Júlio 

César de Lanna Souza.   

4.5 Em caso de irregularidade não sanada pela Contratada, o servidor reduzirá a termo os 

fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente. 

 

5. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA DO BEM 

5.1 Os produtos que apresentem data de validade determinada deverão possuir esta com no 

mínimo de 1 (um) ano a partir da data de entrega. 

5.2 Deverá a Contratada substituir os produtos que apresentarem inconformidades com este 

Termo de Referência e seu apêndice, defeitos de fabricação, ou que apresentarem 

alguma falha fora dos padrões aceitáveis, não eximindo a mesma de qualquer 

responsabilidade ou obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. 

 

6. SUBCONTRATAÇÃO 

6.1 A CONTRATADA não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em 

nenhuma hipótese. 

6.2 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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7. FISCALIZAÇÃO  

7.1 A fiscalização da efetiva entrega dos materiais será exercida por um representante  da 

CONTRATANTE, devidamente nomeado pelo Superintendente da SUDECAP através de 

publicação no Diário Oficial do Município - DOM, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso do fornecimento, atentando pela sua qualidade, quantidade e 

frequência, de tudo dando ciência à CONTRATADA, objetivando a verificação do 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus 

aspectos. 

7.2 O objeto ora licitado será fiscalizado pelo DCMA-SD, vinculado à Diretoria de Manutenção 

da SUDECAP.  

 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 A Contratada deverá emitir documento fiscal de acordo com a legislação vigente, contendo 

a discriminação do objeto a que se refere, devendo, obrigatoriamente, discriminar a marca 

(se houver), modelo (se houver) e o quantitativo efetivamente entregue. 

8.2 O documento fiscal deverá ser encaminhado ao responsável ou fiscal do contrato, 

conforme publicado no Diário Oficial do Município - DOM, que é quem deverá atestar a 

despesa após o recebimento definitivo do(s) produto(s), e enviar imediatamente, ao setor 

competente para pagamento, juntamente com Relatório de Desempenho do Fornecedor. 

8.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, pela Diretoria de Planejamento, 

Gestão e Finanças da SUDECAP, contados após a apresentação do documento fiscal 

devidamente atestado pelo responsável ou fiscal do contrato. 

8.4 Se houver incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o acompanha, 

o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e o prazo constante 

do subitem anterior será contado a partir da sua reapresentação devidamente 

regularizada. 

8.5 O atraso na apresentação do faturamento, que venha a implicar no respectivo atraso no 

recolhimento da importância retida para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com 

acréscimos legais, acarretará no repasse dos citados acréscimos à Contratada. 

8.6 Os pagamentos estão sujeitos às seguintes deduções e/ou retenções:  

8.6.1 Tributos, taxas e outros encargos incidentes na fonte; 

8.6.2 Retenções ou deduções determinadas por lei ou contratualmente previstas. 

8.7 Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva da SUDECAP, incidirá 

correção monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo com base na 

variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, do IBGE, ou por 

outro índice oficial que venha a substituí-lo, observado o procedimento do art. 18-A do 

Decreto Municipal n.º 14.252/2011. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Cumprir rigorosamente os prazos pactuados e obrigações assumidas; 
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9.2 Fornecer o material de acordo com o objeto contratado, em perfeitas condições de 

qualidade, respondendo por qualquer deterioração, substituindo sempre que for o caso, 

sob pena do seu não recebimento, sendo considerado neste caso como não prestado; 

9.3 Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local 

determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega; 

9.4 Responsabilizar-se por qualquer falha, erro ou omissão detectado no fornecimento e seus 

custos financeiros; 

9.5 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar ao 

Município ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, tendo como agente a Contratada, na 

pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço; 

9.6 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 

necessário à execução do Contrato; 

9.7 Submeter-se às normas e determinações do Município, no que se referem ao fornecimento 

de materiais e prestação de serviços; 

9.8 Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao 

fornecimento/execução, responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de 

infrações a que houver dado causa; 

9.9 Tomar as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando em ocorrências da espécie foram vítimas os seus 

empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

verificadas nas dependências do Município; 

9.10 Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no edital, em cumprimento ao disposto no inc. XIII do 

art. 55 da Lei Federal n.º 8.666/1993; 

9.11 Apresentar, sempre que solicitado pela SUDECAP, comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis; 

9.12 Apresentar preposto com poderes para representá-la na solução de todos os problemas e 

encaminhamento necessários à execução dos serviços e/ou entrega de material. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1 Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços e/ou entrega de materiais 

desenvolvidos pela Contratada; 

10.2 Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificação 

exigidos no edital de licitação, durante o período de fornecimento, em cumprimento ao 

disposto no inc. XIII do art. 55 da Lei Federal n.º 8.666/1993; 

10.3 Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários atinentes ao objeto do Contrato e sua entrega, que venham a ser 

solicitados pela empresa a ser contratada; 
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10.4 Preparar, instruir e efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela Contratada com as 

devidas retenções legais, observadas as condições de pagamento previstas neste Termo 

de Referência; 

10.5 Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos 

ou irregularidades encontradas na entrega do material e/ou prestação do serviço; 

10.6 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa a ser 

contratada, de acordo com os termos de sua proposta de preços, do contrato e do edital 

de licitação. 

 

11. SANÇÕES 

11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da Contratada, sujeitando-a às seguintes sanções: 

11.1.1 advertência, nos termos do inc. I do art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993; 

11.1.2 multas, nos termos do inc. II do art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993, observados 

os seguintes percentuais: 

11.1.2.1 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

adjudicação da licitação em caso de recusa da contratada em aceitar 

e/ou retirar “Ordem de Fornecimento”. 

11.1.2.2 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela 

eventualmente descumprida constante da ordem de fornecimento, 

quando a contratada der causa, ao não fornecimento, sem prejuízo das 

obrigações de ressarcir a Administração se o descumprimento das 

obrigações assumidas implicar em gastos superiores aos do 

fornecimento e que excedam a multa ora estipulada, nos termos do art. 

927 da Lei Federal n.º 10.406/2002. 

11.1.2.3 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em 

desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas 

e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio 

para o fim a que se destina. 

11.1.2.4 Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação, quando houver o descumprimento das normas jurídicas 

atinentes ou das obrigações assumidas, tais como: 

11.1.2.4.1 Deixar de manter as condições de habilitação durante o 

prazo do contrato, ou instrumento equivalente, ou do 

fornecimento, nos termos do inc. XIII do art. 55 da Lei 

Federal n.º 8.666/1993; 

11.1.2.4.2 Permanecer inadimplente após a aplicação de 

Advertência; 

11.1.2.4.3 Deixar de regularizar, no prazo definido pela 

Administração, os documentos exigidos pela legislação, 

para fins de liquidação e pagamento da despesa; 
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11.1.2.4.4 Não devolver os valores pagos indevidamente pela 

Contratante; 

11.1.2.4.5 Utilizar as dependências da contratante para fins diversos 

do objeto do contrato; 

11.1.2.4.6 Tolerar, no cumprimento das obrigações assumidas, 

situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal 

ou consequências letais a qualquer pessoa; 

11.1.2.4.7 Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu 

ramo de atividades; 

11.1.2.4.8 Deixar de apresentar, quando solicitado, documentação 

fiscal, trabalhista e/ou previdenciária regularizada. 

11.1.2.5 Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 

atraso na entrega de material, até o limite de 9,99% (nove inteiros e 

noventa e nove centésimos por cento) correspondente a até 30 (trinta) 

dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente 

aos impostos destacados no documento fiscal; 

11.1.3 impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte nos termos do art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002. 

11.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item 12.3 deste Termo de Referência, nos termos do inc. IV 

do art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

11.2 O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. 

11.3 Após a aplicação de 2 (duas) Advertências, a contratada ficará sujeita às multas previstas 

no Edital e/ou no contrato, podendo ainda ter o seu contrato rescindido, observados os 

prazos de defesa prévia, estabelecidos pela legislação vigente. 

11.4 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 

administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais 

gravosa. 

11.5 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 

inexecução total do contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo 

razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente 

pela contratação. 

11.6 As sanções serão devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serão processadas de 

acordo com o disposto no Decreto Municipal n.º 15.113/2013 e na Portaria Conjunta 

SMOBI/SUDECAP n.º 205/2020. 
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11.6.1 A sanção a que se refere o item 11.1.3 desta Cláusula será processada 

observando-se o que for aplicável à sanção prevista no inc. II do art. 4º do Decreto 

Municipal n.º 15.113/2013 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

12.1 A Licitante/Contratada deverá ficar ciente de que ocorrerá a publicação dos dados 

pessoais como nome completo e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - 

CPF de seu(s) sócio(s) representante(s)) nos instrumentos jurídicos celebrados, que serão 

publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei 

de Acesso à Informação. 

12.2 É parte integrante deste Termo de Referência:  

Apêndice I - Especificações e Valores de Referência 

 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2022. 

 

 

Janaína Gomes Falleiros 

Departamento de Coordenação de 

Manutenção das Regionais 

 

Mauro Lúcio Ribeiro da Silva 

Diretoria de Manutenção
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Anexo III 

 

 

Modelo de Declaração de Ciência das Condições Contidas no Edital de Licitação e de 

Inexistência Fatos Impeditivos para a Participação no Processo Licitatório 

 

 

_____(Identificação completa do representante da Licitante)_____, como representante 

devidamente constituído de _____(Identificação completa da Licitante)_____, inscrita no CNPJ sob 

o n.º _____(n.º CNPJ)_____, sediada em __________(endereço completo)__________, para fins 

do disposto no item 11.1.7 do Edital de Licitação SP 030/2022-PE, declara, sob as penas da Lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

a. está ciente das condições contidas no Edital em referência e em seus anexos; 

b. que a pessoa jurídica acima identificada cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no referido Edital para participação neste processo licitatório; e 

c. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participação da pessoa 

jurídica acima identificada neste processo licitatório, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20____. 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa) 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E INFRAESTRUTURA 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo IV 

 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 

_____(Identificação completa do representante da Licitante)_____, como representante 

devidamente constituído de _____(Identificação completa da Licitante)_____, inscrita no CNPJ sob 

o n.º _____(n.º CNPJ)_____, sediada em __________(endereço completo)__________, para fins 

do disposto no item 12.1.8 do Edital de Licitação SP 030/2022-PE, declara, sob as penas da Lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a. a Proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico SP 030/2022-PE elaborada de 

maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da Proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante, 

potencial, ou de fato, do Pregão Eletrônico SP 030/2022-PE, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

b. a intenção de apresentar a Proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico SP 

030/2022-PE não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da Licitação, em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico SP 030/2022-PE, quanto a 

participar ou não da referida Licitação; 

d. que o conteúdo da Proposta apresentada para participar da Licitação, em referência, não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico SP 030/2022-PE, antes da 

adjudicação do objeto da mencionada Licitação; 

e. que o conteúdo da Proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico SP 

030/2022-PE não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, 

antes da abertura oficial das propostas; 

f. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20____. 

 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa)  



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E INFRAESTRUTURA 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo V 

 

 

Modelo de Declaração de Beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006 

 

 

_____(Identificação completa do representante da Licitante)_____, como representante 

devidamente constituído de _____(Identificação completa da Licitante)_____, inscrita no CNPJ sob 

o n.º _____(n.º CNPJ)_____, sediada em __________(endereço completo)__________, para fins 

do disposto no item 12.1.9 do Edital de Licitação SP 030/2022-PE, declara, sob as penas da Lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que o Licitante acima identificado: 

a. é beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006, na condição de _____________ (EPP – 

Empresa de Pequeno Porte, ME – Micro empresa ou SCE – Sociedade Cooperativa 

Equiparada), considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos 

previstos na Lei supracitada; e  

b. não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, que veda a concessão do 

tratamento jurídico diferenciado, previstas na Lei Complementar n.º 123/2006; 

Estando ciente da obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação da Empresa. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20____. 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa) 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E INFRAESTRUTURA 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo VI 

 

 

Modelo de Declaração de que o Licitante cumpre o disposto 

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República/1988 

 

 

_____(Identificação completa do representante da Licitante)_____, como representante 

devidamente constituído de _____(Identificação completa da Licitante)_____, inscrita no CNPJ sob 

o n.º _____(n.º CNPJ)_____, sediada em __________(endereço completo)__________, para fins 

do disposto no inc. V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e no item 13.2.5.1 do Edital do Pregão 

Eletrônico SP 030/2022-PE, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que a empresa cumpre o disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição da 

República/1988 e não possui em seu quadro de empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20____. 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa) 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E INFRAESTRUTURA 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo VII 

 

 

Modelo de Declaração em cumprimento ao artigo 49-B da LOMBH 

 

 

_____(Identificação completa do representante da Licitante)_____, como representante 

devidamente constituído de _____(Identificação completa da Licitante)_____, inscrita no CNPJ sob 

o n.º _____(n.º CNPJ)_____, sediada em __________(endereço completo)__________, declara, 

sob as penas da lei, em especial o art. 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, que: 

 

(a) Não prestarão serviços a órgãos e entidades do Município os trabalhadores declarados inelegíveis 

em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo 

menos, uma das seguintes situações: 

 

(a.1) representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo 

de abuso do poder econômico ou político; 

 

(a.2) condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública 

ou o patrimônio público. 

 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação de nossos trabalhadores. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20____. 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa) 


