
Pregão eletrônico 54/2022

Edital

Contratação de empresa para

execução do Projeto de

Sinalização e Comunicação Visual

do Palácio Francisco Bicalho



Quem somos nós?

Localização
Av. dos Andradas, 3.100, bairro Santa Efigênia
Belo Horizonte/MG.

O que vamos contratar?

Folha de Apresentação

CMBH
A Câmara Municipal de Belo Horizonte

LOTE ITEM BEM/SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

 

 
  1
  

Fornecimento de Placas e
Painéis

Serviço 01*

 

 
  2
  

Reforma de Totens
externos

Serviço 01*

 

 
  3
  

Fornecimento e instalação
de itens de acessibilidade

Serviço 01*

Consulte a especificação completa dos itens no tópico 6
do Termo de Referência (TR) e no Catálogo de Especificação
de itens. Havendo divergência entre o código do
Comprasnet e o registrado no TR, a especificação descrita
no TR vai prevalecer.

*Consulte o detalhamento do quantitativo de cada
item no Modelo de Proposta Comercial anexo ao Edital. 

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249



Detalhes da licitação

Qual o modo de disputa?

Qual a modalidade e o tipo?

Data
27/01/2023 

Registro de Preços?
Não.

Comprasnet
www.compras.gov.br

Exclusividade ME/EPP?
Sim, para os itens 02 e 03

Horário
A partir das 10:00

Pregão eletrônico, do tipo menor preço.

Aberto, com intervalo de 1,5% entre os lances.

Adjudicação
Por item.

Código UASG
926306

Cota reservada ME/EPP?
Não

Referência de horário
Brasília/DF

Informações da sessão pública de abertura

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900 

Seção de Apoio a Licitações - Telefone (31) 3555-1249



Dotação orçamentária

01.01.01.031.001.2001.339030-41 – (MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS) para os itens 1.1 a 1.28; 3.1; 3.2 e 3.8;

01.01.01.031.001.2001.339030-32 – (MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS) para os itens 3.3 a 3.7; e 3.9; 

01.01.01.031.001.2001.339039-29 – (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)
para o item 2.1.

Detalhes da licitação

Quais os documentos de habilitação?

Requisitos básicos

Prova de constituição social

Comprovante de inscrição e de situação no CNPJ

Comprovante de regularidade com:

 1) Fazenda Pública Federal;

 2) Fazenda Pública Estadual;

 3) Fazenda Pública Municipal;

 4) Seguridade social;

 5) FGTS.

Certidão de quitação com a Justiça do Trabalho

Requisitos específicos

Não há.
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Anexos constantes no edital

Modelo para apresentação da proposta comercial

Regras do modo de disputa - Aberto

Microempresas (ME's) e Empresas de Pequeno Porte (EPP's)

Termo de Referência

Observações

O valor estimado para a contratação somente será tornado
público após o encerramento da fase de lances, conforme
previsto no art. 15 do Decreto Federal 10.024/2019.

Valor estimado

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Condições de contratação por meio de nota de empenho

Portal da CMBH 
http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes

Compras
http://www.compras.gov.br/

A íntegra do edital está disponível nos seguintes sites:

Edital

Consulte o nosso Catálogo de Especificação de Itens, com
imagens ilustrativas, para melhor compreensão do objeto.

Catálogo de especificação de itens

https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes
https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes
http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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Fabiana Miranda Prestes

Pregoeira

Priscila C. Cardim S. Rodrigues

Equipe de apoio

Luciane Silva Viana

Equipe de apoio

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.



Catálogo 

de especificação
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Esta placa informa a numeração da sala e a ala que ela se encontra
para o público em geral e usuários da CMBH que estiverem circulando
pela edificação. 

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Esse item envolve o fornecimento dos itens que serão listados
abaixo de forma resumida. A instalação será feita pela própria CMBH.

As informações específicas sobre cada um dos subitens constam nos
documentos disponíveis no Manual de Uso e nas Pranchas
Complementares disponíveis no Drive. 

Nessa licitação nós iremos contratar a execução do Projeto de
Sinalização e Comunicação Visual do Palácio Fracisco Bicalho,
edifício sede da CMBH. 

A execução envolve a prestação de três serviços. O modelo de
proposta comercial traz a listagem completa dos itens.

Abaixo você pode conferir todos os detalhes.

O que será contratado?

Fornecimento de placas e painéis1

Especificação dos itens

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Placa número e ala
1.1

Clique aqui para acessar o Drive.

80unidades

https://drive.google.com/drive/folders/1q_Sh7lUyVY1jjUmRUOyO6zLlTjYMvkbC
https://drive.google.com/drive/folders/1q_Sh7lUyVY1jjUmRUOyO6zLlTjYMvkbC
https://drive.google.com/drive/folders/1q_Sh7lUyVY1jjUmRUOyO6zLlTjYMvkbC


4
Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

4

Placa ambientes
1.2

Esta placa informa o nome do ambiente para o público em geral e
usuários da CMBH que estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa avisos
1.3

As placas de aviso têm como objetivo identificar uma sala, comunicar
um alerta ou emitir avisos.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa sanitários
1.4

A placa tem como objetivo orientar o público em geral e usuários da
CMBH que estejam nas circulações da Câmara, a identificar o gênero
dos sanitários.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa chave
1.5

Esta placa informa a numeração da sala que identifica a chave,
conforme controle da Divisão de Gestão e Segurança (DIVGES) da
CMBH.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

174 unidades

89 unidades

102 unidades

306 unidades
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Placa direcional
1.6

Esta placa informa a direção que deverá ser seguida para chegar às
salas, plenários, gabinetes e sanitários mais próximos, para o público
em geral e usuários da CMBH que estiverem circulando pela
edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa1.7

Esta placa informa a direção que deverá ser seguida para chegar as
salas, plenários, gabinetes e sanitários mais próximos, para o público
em geral e usuários da CMBH que estiverem circulando pela
edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa geral externa
1.8

Este painel informa os ambientes do local para o público em geral e
usuários da CMBH. A informação será transmitida através do texto
impresso na placa. O texto estará no sentido de visualização do
observador que estará defronte a placa.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

direcional acrílico

Placa do Plenário
1.9

Esta placa informa o nome dos Plenários, Galerias e Presidência para
o público em geral e usuários da CMBH que estiverem circulando pela
edificação.

19 unidades

12 unidades

2 unidades

18 unidades
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Placa direção saída
1.10

Esta placa informa a direção da portaria mais próxima para o público
em geral e usuários da CMBH que estiverem circulando pela
edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

direção sanitários
1.11

A placa tem como objetivo orientar o público em geral e usuários da
CMBH que estejam nas circulações da Câmara, a se direcionarem ao
sanitário mais próximo.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa 

Placa pavimento
1.12

Esta placa informa o pavimento e ala para o público em geral e
usuários da CMBH que estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

de plenários
1.13

Esta placa informa a agenda de sessões e eventos dos plenários para
o público em geral e usuários da CMBH que estiverem circulando pela
edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa agenda

35 unidades

24 unidades

10 unidades

7 unidades
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Identif. Correios
1.14

Esta placa informa o nome do grupo de escaninhos para os usuários
da CMBH que estiverem circulando pela área destinada ao
recebimento dos correios.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

escaninho sala
1.15

Esta placa informa o nome da sala conforme controle da DIVGES para
os usuários da CMBH nos escaninhos.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa 

Escaninho nº sala
1.16

Esta placa informa o número da chave conforme controle da DIVGES
para os usuários da CMBH nos escaninhos.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Identif. de gabinete
1.17

Esta placa identifica o gabinete para o público em geral e usuários da
CMBH que estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa 

Placa

Placa 

2 unidades

65 unidades

65 unidades

41 unidades
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Placa Gabinetes
1.18

Esta placa identifica o gabinete e os dados do seu vereador ocupante.
Essa informação estará exposta para o público em geral e usuários da
CMBH que estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

CIPA informa
1.19

Este painel para informações é um modelo para inserir notificações,
avisos de forma temporária para o público em geral e usuários da
CMBH que estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Painel

Câmara informa
1.20

Este painel para informações é um modelo para inserir notificações,
avisos de forma temporária para o público em geral e usuários da
CMBH que estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Painel licitações
1.21

Este painel para informar é um modelo para fixar e expor as licitações
de forma temporária para o público em geral e usuários da CMBH
que estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Painel

41 unidades

1 unidade

8 unidades

1 unidade
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Geral por andar
1.22

Esta placa informa as principais salas, plenários, gabinetes por
pavimento indicando o número da sala e ala para o público em geral e
usuários da CMBH que estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Painel portaria
1.23

Esta placa informa o nome da portaria para o público em geral e
usuários da CMBH.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Portaria menor
1.24

Esta placa informa o nome da portaria para o público em geral e
usuários da CMBH.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Painel vereadores
1.25

Esta placa informa o nome, foto, partido e número do gabinete de
todos os Vereadores para o público em geral e usuários da CMBH que
estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Painel

Painel 6 unidades

3 unidades

2 unidades

3 unidades
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Painel Dirleg
1.26

Este painel informa as divisões que contemplam a DIRLEG para o
público em geral e usuários da CMBH que estiverem circulando pela
edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Totem interno
1.27

Este totem informa o nome dos Plenários, Galerias e Presidência para
o público em gerale usuários da CMBH que estiverem circulando pela
edificação

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Sinalização portas
1.28

A faixa de sinalização marca as portas de vidro para o público em
geral e usuários da CMBH que estiverem circulando pela edificação.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Faixa

Esse item se refere ao serviço de reforma de 4 totens externos em
ACM já existentes na CMBH. Será necessária a pintura das chapas de
ACM e a aplicação de pictograma e textos em vinil adesivado,
conforme detalhamento no Manual de Uso disponível no Drive.

Reforma de totens externos

Clique aqui para acessar o Drive.

2

1 unidades

4 unidades

31 unidades

https://drive.google.com/drive/folders/1q_Sh7lUyVY1jjUmRUOyO6zLlTjYMvkbC
https://drive.google.com/drive/folders/1q_Sh7lUyVY1jjUmRUOyO6zLlTjYMvkbC
https://drive.google.com/drive/folders/1q_Sh7lUyVY1jjUmRUOyO6zLlTjYMvkbC
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Fornecimento e instalação de itens de acessibilidade3

Esse item envolve o fornecimento e a instalação dos itens de
acessibilidade que serão listados abaixo de forma resumida.

As informações específicas sobre cada um dos subitens constam nos
documentos disponíveis no Manual de Uso e nas Pranchas
Complementares disponíveis no Drive. 

Ident. de ambiente
3.1

Esse item se refere a placa para parede identificadora de ambiente
escrita em braile. A sinalização em braile pode ser aplicada na placa
de sinalização padrão ou em uma placa independente

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa braile

Ident. de pavimento
3.2

Assim como se faz necessária a sinalização indicando o andar ou local
de chegada em rampas e escadas de acesso ao público, é necessária
que essa informação seja indicada em braile visando atender os
padrões de acessibilidade previsto na NBR 9050.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dela.

Placa braile

Adesivo escada
3.3

Esse item se refere a aplicação de fita adesiva fotoluminescente nos
degraus das escadas ou degraus isolados.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

80 unidades

164 unidades

542 unidades

https://drive.google.com/drive/folders/1q_Sh7lUyVY1jjUmRUOyO6zLlTjYMvkbC
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3 de alerta - azul
3.4

Esse item se refere implantação de pisos táteis para que a edificação
possua caminhos acessíveis. Será um piso tátil de alerta
emborrachado em placas, na cor azul, 25x25cm, fixado com cola
de contato.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Piso tátil

direcional - azul
3.5 Piso tátil

alerta em concreto
3.6

Esse item se refere implantação de pisos táteis para que a edificação
possua caminhos acessíveis. Será um piso tátil de alerta em placas
de concreto, pigmentação na cor amarela, 25x25cm.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Esse item se refere implantação de pisos táteis para que a edificação
possua caminhos acessíveis. Será um piso tátil direcional
emborrachado em placas, na cor azul, 25x25cm, fixado com cola
de contato.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Piso tátil

direcional concreto
3.7

Esse item se refere implantação de pisos táteis para que a edificação
possua caminhos acessíveis. Será um piso tátil direcional em placas
de concreto, pigmentação na cor amarela, 25x25cm.

Piso tátil

236 unidades

581 unidades

136 unidades

228 unidades
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3
Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Mapa tátil
3.8

piso tátil
3.9

Esse item é um galão de 2,8 kg de cola para piso tátil. 

Esse item se refere implantação de mapa tátil em placa de 55x40cm
de acrílico na cor azul escuro acinzentado RGB 038 84, com
aplicações em alto relevo em acrílico preto, incluindo texto e texto
em braile. 

Terá também a aplicação de um pedestal em perfil circular metálico
oco soldado em base de chapa metálica, aparafusado sobre o piso,
com acabamento em Alumínio natural escovado.

Clicando aqui você pode acessar diretamente o projeto dele.

Cola para

3 unidades

9 unidades
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28

32

34

Desejamos boa sorte!

Comissão Permanente de Licitação
(CPL)

Esse é o catálogo de especificação de
itens desse pregão. 

Não deixem de conferir os
documentos do Drive!

Dúvidas remanescentes poderão ser
sanadas através de formulação de
pedido de esclarecimento, por e-mail
ou no nosso portal.  

CPL@CMBH.MG.GOV.BR

WWW.CMBH.MG.GOV.BR
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ANEXO I
Placa número e Ala



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA



6

6

VariaçãoAv. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

16

ANEXO II
Placa ambiente



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA
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ANEXO III
Placa avisos



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA
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ANEXO IV
Placa sanitários



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA
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ANEXO V
Placa chave



RETORNAR À
PÁGINA
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ANEXO VI
Placa direcional



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA
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ANEXO VII
Placa direcional acrílico



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA
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ANEXO VIII
Placa geral externa



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA
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ANEXO IX
Placa do Plenário



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA
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ANEXO X
Placa Direção Saída



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA
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ANEXO XI
Placa Direção Sanitários
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ANEXO XII
Placa Pavimento
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ANEXO XIII
Placa Agenda de Plenários
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ANEXO XIV
Placa Identificação Correios
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ANEXO XV
Placa Escaninho Correios
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ANEXO XVI
Placa Identificação Gabinetes
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ANEXO XVII
Placa Gabinetes
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ANEXO XVIII
Painel Informações
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ANEXO XIX
Painel geral por andar
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ANEXO XX
Painel Portaria
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ANEXO XXI
Painel Vereadores
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ANEXO XXII
Painel Dirleg
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ANEXO XXIII
Totem interno



RETORNAR À
PÁGINA



RETORNAR À
PÁGINA



6

6

VariaçãoAv. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

16

ANEXO XXVI
Faixa de sinalização de portas
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ANEXO XXVII
Placa de identificação de ambiente em braile
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ANEXO XXVIII
Placa de identificação de pavimento em braile
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ANEXO XXIX
Fita adesiva para escada
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ANEXO XXX
Piso tátil
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ANEXO XXXI
Mapa tátil
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Olá, licitante!

Abaixo você encontrará as normas desta licitação.

Este edital foi desenvolvido de maneira a facilitar a
leitura. Todas as remissões feitas são clicáveis.

Fique atento às partes sublinhadas, pois elas levarão
aos locais que fazem referência.

O Catálogo de Espeficação de Itens traz os detalhes do
que iremos contratar, não deixe de conferir!

Boa sorte!

Comissão Permanente de Licitação

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Pr
 o

 c 
u r a d o r i a 

C M B H

Izabella Santos e Nunes CM 552

Procuradora-Geral Adjunta

OAB/MG 154.838



Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Sumário do corpo do edital

Objeto

Condições de participação                                             

Credenciamento                                                           

Declarações a serem prestadas no sistema                           

Envio das propostas comerciais                                               

Abertura da sessão pública e divulgação das propostas

Etapa de lances e demais procedimentos da sessão
pública

Aceitabilidade da proposta vencedora

Documentos de habilitação

Reabertura da sessão pública 

Recursos

Adjudicação e homologação

Contratação

Reajustamento dos preços

Entrega recebimento e fiscalização do objeto

Obrigações da partes

Pagamento

Sanções administrativas

Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital

Divulgação dos atos do certame

Disposições gerais

Clique nos nomes
para ir até a seção
que você quiser!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pr
 o

 c 
u r a d o r i a 

C M B H

Izabella Santos e Nunes CM 552

Procuradora-Geral Adjunta

OAB/MG 154.838



Corpo do edital

1 Objeto

O objeto desta licitação está descrito na folha de apresentação e
detalhado nos anexos Termo de Referência e Catálogo de
Especificação de Itens.

2 Condições de participação

2.1 - Para participar desta licitação, os interessados deverão
estar aptos para executar o objeto. Para isso, devem cumprir
todas as exigências contidas neste edital e na legislação
específica. 

2.1.1 - Quando estiver previsto na folha de apresentação que a
licitação será exclusiva para ME/EPP, somente essas empresas
e as equiparadas a ela poderão participar.

2.1.2 - Sem excluir alguma hipótese prevista na lei, não
poderão participar deste certame as empresas:

a) com falência decretada ou que se encontrem em
concurso de credores, dissolução ou liquidação;

b) suspensas de participar de licitações e impedidas de
contratar com a CMBH;

c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com
quaisquer órgãos da Administração Pública;
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d) impedidas de licitar e contratar com o município de Belo
Horizonte;

e) que não tenham prestado as declarações referidas no
subitem 4.1 deste edital no campo próprio do sistema
eletrônico;

f) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma prevista na legislação vigente;

g) estrangeiras sem representação legal no Brasil que tenha
poderes expressos para receber citação e responder nas
esferas administrativa ou judicial;

h) enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei
Federal 8.666/1993 e nas do art. 42 da Lei Orgânica do
Município de Belo Horizonte;

i) com objeto social incompatível com o objeto desta
licitação;

j) que o sócio majoritário tenha sido punido com a proibição
de contratar com o Poder Público, nos termos dos incisos I, II
e III do art. 12 da Lei Federal 8.429/1992.

2.1.3 - A responsabilidade por observar se possui alguma das
vedações que impedem a participação na licitação é da
empresa interessada. Se descumprir as vedações, a empresa
poderá sofrer as punições previstas na lei.
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a) todas as condições estabelecidas neste edital e em seus
anexos. Não poderão constar na documentação apresentada
pela empresa dados ou informações que sejam contrários às
regras do edital. Quando houver alguma divergência, o(a)
pregoeiro(a) fará o registro em formulário próprio.

b) que o prazo de validade mínimo da proposta comercial é de
60 (sessenta) dias, contados a partir da data final estipulada
para que seja anexada ao sistema. Se o licitante inserir um
prazo maior, ele valerá para todos os efeitos. Se for inserido
prazo menor, o(a) pregoeiro(a) irá considerar 60 dias.

c) se sujeitar inteiramente à legislação aplicável.

2.2 - A empresa que participar deste certame automaticamente
aceita:

2.1.4 - Quando for permitida a participação em consórcio, as
regras específicas para ele estarão em um anexo que terá o
nome de "Condições para participação de empresas em
consórcio".

3 Credenciamento

3.1 - O interessado deverá se credenciar previamente no site
www.compras.gov.br para participar deste Pregão.

3.2 - O licitante credenciado no sistema é legalmente
responsável pelos atos que praticar e é considerado
tecnicamente capaz para realizar todas as transações
necessárias para a participação no pregão.
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3.2.1 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira
e exclusiva responsabilidade do licitante. Qualquer transação
efetuada em seu nome ou por seu representante inclui-se nessa
responsabilidade. 

3.2.2 - A CMBH e o provedor do sistema não se responsabilizam
por eventuais danos causados pelo uso indevido da senha de cada
participante.

4 Declarações a serem prestadas no sistema

4.1 - O interessado irá prestar previamente no sistema eletrônico
do Compras as declarações do próprio sistema e as de que:

a) está ciente e concorda com as condições do edital e de seus
anexos e de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação;

b) não existem fatos impeditivos para a sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer
ocorrências posteriores;

c) cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou
EPP para que possa participar dos certames exclusivos ou para
que possa usufruir dos benefícios do tratamento favorecido
estabelecido na Lei Complementar Federal 123/2006;

d) não emprega menores de dezoito anos de idade em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, exceto como aprendiz.
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4.2 - O licitante que prestar declaração falsa em relação às
condições estabelecidas nesse tópico se sujeita às sanções
previstas na lei e neste edital.

4.3 - O licitante que deixar de prestar a declaração prevista na
letra "c" não poderá usufruiur dos benefícios previstos na Lei
Complementar Federal 123/2006, ainda que se enquadre como
beneficiário.

5 Envio das propostas comerciais

5.1 - A proposta comercial inicial e os documentos de
habilitação elencados no item 9 deste edital deverão ser
enviados por meio do sistema eletrônico do Compras. 

5.2 - Os documentos referidos no subitem 5.1 poderão ser
anexados a partir da data de divulgação do presente edital no
sistema Compras até a data e horário marcados para a abertura
da sessão. 

5.2.1 - Durante o período previsto no subitem 5.2, a licitante
poderá retirar ou substituir sua proposta comercial inicial e os
documentos de habilitação.

5.2.2 - A fase de recebimento das propostas e dos documentos
de habilitação iniciais será encerrada no horário marcado para
a abertura da sessão. 

5.3 - A empresa deverá digitar a sua proposta em campo
específico do sistema. Também deverá anexar a proposta em
formato de documento utilizando, preferencialmente, o modelo
de proposta previsto em anexo deste edital.
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5.3.1 -  A proposta digitada no sistema não poderá conter
nenhum elemento que possa identificar a licitante, sob pena
de desclassificação da proposta e da aplicação das
penalidades cabíveis.

5.3.2 - A proposta anexada em formato de documento
somente estará disponível para visualização do(a) pregoeiro(a)
após a fase de lances e poderá conter os elementos de
identificação.

5.4 - A proposta comercial inicial, tanto digitada quanto em
documento, deverá conter os preços, as especificações e,
quando for o caso, a marca/modelo do objeto ofertado, e deverá
ser formulada e enviada exclusivamente por meio do sistema
Compras.

5.5 - Concluída a etapa de lances e a etapa de negociação, o(a)
pregoeiro(a) irá solicitar à licitante vencedora o envio da
proposta comercial final ajustada. 

5.5.1 -  A licitante vencedora, após a convocação, deverá
anexar a proposta comercial final ajustada ao último lance ou
ao valor negociado com o(a) pregoeiro(a), sob pena de
desclassificação e da aplicação das penalidades previstas no
item 18 deste edital.

5.5.2 - A proposta final ajustada deverá conter os seguintes
requisitos:

a) indicar o número da licitação a que se refere;
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b) indicar a denominação social e o número do CNPJ da
licitante;

c) no caso de itens isolados, apresentar preços unitário e
total para cada um dos itens;

d) no caso de grupo de itens, apresentar preços unitário e
total para todos os itens que o componha, bem como preço
global respectivo;

e) conter oferta firme e precisa relativamente ao que cotar,
sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições
que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

f) cotar os preços em moeda corrente;

g) não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou
entrelinhas, salvo se, inequivocamente, tais falhas não
acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo
à CMBH ou não impedirem a exata compreensão de seu
conteúdo.

5.6 - Os cálculos integrantes da proposta comercial final ajustada
serão devidamente conferidos pelo(a) pregoeiro(a). Em caso de
diferença entre os resultados constantes da proposta e os
resultados apurados na conferência, prevalecerá o valor
calculado pelo(a) pregoeiro(a).

5.6.1 -  Havendo divergência entre preço unitário e preço total,
prevalecerá o preço unitário. Havendo divergência entre preço
numérico e preço por extenso, prevalecerá o preço por
extenso.
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5.7 - Será permitida a adequação dos preços, a critério do
licitante, na proposta comercial final ajustada a ser anexada no
sistema.

5.6.2 -  Na ocorrência de divergência de cálculos, o(a)
PREGOEIRO(A) solicitará à licitante a anexação ao sistema de
nova proposta comercial com as correções necessárias.

5.6.3 - Caso o licitante não anexe a proposta corrigida, nos
termos do subitem 5.6.2, o(a) PREGOEIRO(A) fará os devidos
apontamentos em formulário próprio indicando os valores
corretos que deverão prevalecer para fins de contratação.

5.6.4 - O formulário de correção dos cálculos será anexado à
proposta comercial final e deverá constar no contrato.

5.7.1 -  A adequação somente será válida se todos os preços
forem menores ou iguais aos preços finais ofertados na etapa
de lances e também aos preços médios constantes dos autos,
sob pena de sua não aceitação pelo(a) PREGOEIRO(A).

5.8 - A apresentação da proposta comercial pela licitante implica:

a) a obrigatoriedade do cumprimento das disposições e
especificações nela contidas, em conformidade com o que
dispõe o termo de referência;

b) o compromisso de executar os serviços nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e
qualidades adequadas à perfeita execução contratual.
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5.9 - Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade
da licitante, não cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

5.10 - Além dos preços ofertados pelas licitantes em suas
propostas comerciais, nada mais poderá ser cobrado da CMBH,
a qualquer título e a qualquer momento, para a perfeita e
completa execução do objeto deste Pregão.

5.10.1 -  Os preços ofertados deverão considerar todos os
encargos incidentes sobre o objeto deste Pregão, não
sendo aceita reivindicação posterior para a inclusão de outros
encargos nos preços, salvo se houver comprovação de que são
novos e criados por ato de governo em data posterior à de
envio das respectivas propostas comerciais.

5.11 - O prazo de validade da proposta comercial não será
inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data final estipulada
para seu envio.

5.12 - Em caso de discordância existente entre as especificações
do objeto descritas no sistema Compras e as especificações
constantes deste edital, prevalecerão as do edital.

5.13 - Incumbirá à licitante acompanhar todas as operações
efetuadas no sistema em relação ao pregão, desde a sua
abertura até o seu encerramento. 

5.13.1 -  É do licitante o ônus decorrente da perda de negócios
em virtude da inobservância de qualquer mensagem emitida
no sistema, bem como de sua eventual desconexão.
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5.14 - O licitante, com a utilização do sistema eletrônico, assume
como firmes e verdadeiros sua proposta e todos os lances
inseridos durante a sessão pública.

6.1 - A abertura da sessão pública será feita pelo(a)
PREGOEIRO(A) por meio do sistema, em data e horário indicados
na folha de apresentação deste edital.

6.1.1 -  O(A) PREGOEIRO(A) desclassificará, motivadamente, as
propostas comerciais iniciais que não estiverem em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e
em seus anexos.

6.1.2 - Somente os licitantes com propostas classificadas
participarão da etapa de lances.

6 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS

PROPOSTAS

6.2 - Após a abertura da sessão, não caberá desistência do
certame, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
subitem 18.2 deste edital, além de outras penalidades
legalmente admissíveis.

6.3 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado na folha
de apresentação deste edital, ficam os eventos respectivos
transferidos para dia e horário a serem previamente
comunicados pelo(a) PREGOEIRO(A). 

6.2.1 - O pregoeiro irá desclassificar a proposta quando houver
pedido de desistência e irá elaborar um relatório que servirá
para a instauração de processo de penalização.
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7.1 - A folha de apresentação e o TR indicarão se a licitação será
feita por item isolado ou por grupo de itens, podendo adotar as
duas formas simultaneamente.

7.1.1 -   O formato (item isolado ou grupo de itens) indicado na
folha de apresentação deverá ser necessariamente respeitado
pelas licitantes ao elaborarem suas propostas comerciais.

7 ETAPA DE LANCES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DA

SESSÃO PÚBLICA

7.2 - Aberta a etapa competitiva na sessão pública, a licitante
poderá encaminhar seus lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo ela imediatamente informada do seu
recebimento, do horário de registro e do valor.

7.3 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ela ofertado e registrado pelo sistema.

7.4 - Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes
serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do seu detentor.

7.2.1 -   Os lances deverão ser ofertados pelo valor total para
a íntegra de cada item isolado ou componente do grupo de
itens, conforme definido no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA
e no item 8 deste edital. 

7.2.2 - No caso de licitação que utilize o Sistema de Registro de
Preços, o licitante deverá observar a regra contida no ANEXO –
APLICAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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7.5 - Durante a fase de lances, o(a) PREGOEIRO(A) poderá,
justificadamente, excluir lance cujo valor seja manifestamente
inexequível. Caso a licitante não concorde com a exclusão,
deverá reenviar o lance excluído.

7.6 - O modo de disputa adotado para este certame está definido
no ANEXO "REGRAS DO MODO DE DISPUTA", cabendo à licitante
tomar ciência de todas as regras nele contidas.

7.7 -  No caso de desconexão com o(a) PREGOEIRO(A) no
decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
O(a) PREGOEIRO(A) retomará a sua atuação no certame quando
possível, sem prejuízo dos atos eventualmente realizados no
sistema durante essa desconexão.

7.7.1 -    Quando a desconexão persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa. O reinício 
 somente ocorrerá quando decorridas, no mínimo, 24 (vinte e
quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes
pelo(a) PREGOEIRO(A), no meio utilizado para divulgação.

7.7.2 - Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor
da proposta eletrônica inicial para efeito de classificação.

7.8 - Havendo empate para fins de classificação, será observado
o seguinte:

a) só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas
de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais,
já que a ordem de sua apresentação pelas licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação;
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b) no caso de equivalência dos valores apresentados por ME e
EPP que se encontrem no intervalo de até 5% (cinco por
cento) superior ao melhor preço, o sistema fará um sorteio
eletrônico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final de
desempate, aplicando-se o regramento disposto no ANEXO
"MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(EPP's)";

c) havendo eventual empate entre propostas, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal
8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços:

I) produzidos no País;

II) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

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

d) na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora
será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
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7.9 - Apurada a oferta classificada em primeiro lugar e cumprida,
se for o caso a determinação do subitem 7.10,  o(a)
PREGOEIRO(A) deverá negociar  com o licitante pelo sistema para
que seja obtido preço melhor para a CMBH, observado o critério
de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas neste edital e em seus anexos.

7.10 - Nenhuma negociação poderá ser feita pelo(a)
PREGOEIRO(A) com a melhor classificada sem que antes seja
dado às ME's e EPP's em situação de empate ficto o direito de
encaminhamento da oferta final de desempate.

7.10.1 - As normas específicas para o procedimento previsto
no 7.10 está no ANEXO "MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE (EPP's)".

8 Aceitabilidade da proposta vencedora

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o(a) PREGOEIRO(A)
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao valor estipulado para a contratação e verificará a habilitação
da licitante conforme disposições do edital e de seus anexos.

8.1.1 - Para o julgamento das propostas, o(a) PREGOEIRO(A)
levará em consideração o  critério definido na folha de
apresentação, que poderá ser MENOR PREÇO ou o MAIOR
DESCONTO ofertado para a íntegra do item ou do grupo de
itens.

8.2 - Não serão aceitas propostas com valor global ou unitário
superior ao estimado, inclusive, para a taxa de BDI, se houver.
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8.3 - No caso de grupo de itens, a aceitação somente poderá ser
feita em relação à totalidade do grupo, não se admitindo
aceitação parcial de proposta.

8.3.1 - A existência de valor de um ou mais itens componentes
do grupo superior à média estimada impedirá que a proposta
seja aceita, ainda que o valor global do grupo de itens esteja
abaixo do preço médio global.

8.3.2 - O(A) PREGOEIRO(A) poderá fixar prazo para o reenvio do
anexo contendo a planilha de composição de preços quando o
valor global ofertado for aceitável, mas os valores unitários
que o compõem necessitarem de ajustes aos preços
estimados.

8.3.3 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo,
duas casas decimais. Não sendo observada esta regra pela
licitante, serão desconsideradas pelo(a) PREGOEIRO(A) as casas
decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

8.4 - O licitante detentor da melhor oferta aceita após a etapa de
negociação deverá enviar pelo sistema, quando convocada
pelo(a) PREGOEIRO(A), a proposta comercial final ajustada,
conforme determina o subitem 5.5 e seguintes.

8.5 - Os documentos exigidos deverão ser enviados pelo sistema
no prazo mínimo de 2 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e
quatro) horas a ser definido pelo(a) PREGOEIRO(A) na soliticação
de envio.
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8.5.1 - O prazo para envio de anexo (situação de "convocado")
será finalizado automaticamente pelo sistema quando da
anexação dos documentos.

8.5.2 - O prazo previsto no subitem 8.5 poderá ser prorrogado
uma única vez, por no máximo 24 (vinte quatro) horas, a
pedido da licitante, com justificativa aceita pelo(a)
PREGOEIRO(A), desde que apresentado requerimento no
prazo inicialmente concedido, através do e-mail
cpl@cmbh.mg.gov.br ou do chat do sistema.

8.6 - Caso o termo de referência tenha exigido da licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar, a apresentação
de amostra na fase de classificação das propostas, as regras
constarão no anexo "CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO E
ANÁLISE DE AMOSTRAS". 

8.7 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver
em desacordo com as exigências constantes neste edital e em
seus anexos.

8.8 - Será considerada inexequível a proposta que apresentar
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie
expressamente à parcela ou à totalidade da remuneração.

8.9 - O(a) PREGOEIRO(A) poderá consultar o setor demandante
antes de decidir sobre a exequibilidade da proposta.
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8.10 - Na análise da proposta comercial, poderá o(a)
PREGOEIRO(A) desconsiderar erros materiais e evidentes falhas
formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

8.11 - A desclassificação de propostas comerciais será sempre
fundamentada e registrada no sistema, com possibilidade de
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.12 - Nos itens não exclusivos a ME e EPP, sempre que uma
proposta for desclassificada deverá ser feita nova verificação
de eventual ocorrência do empate ficto antes de o(a)
PREGOEIRO(A) passar à proposta subsequente. 

8.13 - Será verificada a condição de habilitação do licitante
detentor do menor preço aceito pelo(a) PREGOEIRO(A),
observadas as disposições contidas no item 9 deste edital.

8.14 -  Constatado o atendimento das exigências fixadas neste
edital e em seus anexos para a habilitação, será a licitante
declarada vencedora do certame para o item/grupo de itens.

8.15 -  Se a oferta da primeira classificada não for aceitável ou se
a licitante for inabilitada, o(a) PREGOEIRO(A) examinará as
ofertas subsequentes, bem como o atendimento às condições
de habilitação, na ordem de classificação, até a apuração de uma
oferta em conformidade com o edital, observado o disposto em
seu subitem 8.12.

8.16 - Tamém se aplica o subitem 8.15 para o caso em que o 
 licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da
proposta, não celebrar o contrato ou não aceitar a nota de
empenho, conforme o caso.
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8.17 - Nas situações previstas nos subitens 8.15 e 8.16, o(a)
PREGOEIRO(A) deverá negociar com a proponente para que seja
obtido preço melhor para a CMBH.

9 Documentos de habilitação

Documentos relativos à habilitação jurídica

9.1 - Para verificação da regularidade em relação à habilitação
jurídica, o licitante deverá apresentar prova de constituição
social atualizada, que consistirá em um dos seguintes
documentos:

a) empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

b) microempreendedor individual (MEl): Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
site www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada- EIRELl: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

d) sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
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e) sociedade por ações: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e alterações em vigor, devidamente
registrado no órgão pertinente, acompanhado do
documento de eleição de seus administradores;

f) cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei Federal 5.764/1971;

g) empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País: decreto de autorização;

h) exercício de atividade que dependa de registro ou
autorização: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente quando
solicitado por este edital em anexo próprio.

9.2 - Os documentos de constituição social deverão explicitar
o objeto social, a sede da empresa e os responsáveis por sua
administração que tenham poderes para assinar os
documentos pela empresa.

9.3 - Os documentos referidos no subitem 9.2 deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

9.4 -  O contrato social consolidado dispensa a apresentação
do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser
apresentadas alterações posteriores ainda não
consolidadas.
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Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista

9.5 - Para verificação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão
ser apresentados:

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b) prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e a
Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c) comprovante de regularidade com a Fazenda Pública
Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de
certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d) comprovante de regularidade com a Fazenda Pública
Municipal do domicílio ou da sede do licitante, por meio de
certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e) comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS;

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho.

9.6 -  Para o atendimento do disposto nas letras "b", "c" e "d" do
subitem 9.5 não serão aceitos pelo(a) PREGOEIRO(A)
documentos qu comprovem a regularidade fiscal de apenas
parte dos tributos de competência do ente federado.
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9.7 - Para o atendimento das exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista, serão aceitas pelo(a) PREGOEIRO(A) certidões
negativas ou positivas com efeito de negativas.

Requisitos específicos de habilitação

9.8 - Os documentos relativos à qualificação econônimo-
financeira e à qualificação técnica serão exigidos quando
constar a indicação no campo "requisitos específicos" da folha
de apresentação.

9.9 - Havendo a indicação na folha de apresentação, as regras
constarão no anexo chamado Outros Documentos
Necessários à Habilitação, devendo o licitante conferir os
anexos.

Cadastro no SUCAF e no SICAF

9.10 - A verificação do atendimento aos requisitos de
regularidade fiscal e trabalhista será realizada pelo(a)
PREGOEIRO(A) mediante consulta ao SUCAF e ao SICAF.

9.11.1 - Quando o licitante estiver com alguma documentação
vencida no SUCAF ou no SICAF, também será feita a consulta
aos sítios oficiais emissores de certidão.

9.11 - Para os licitantes não inscritos nos sistemas referidos no
subitem 9.10, o PREGOEIRO(A) consultará os sítios oficiais
emissores de certidões.

9.10.1 -  Aplica-se o disposto no subitem 9.10 aos requisitos de
habilitação relativos à qualificação econômico-financeira,
desde que as exigências sejam aferíveis por meio da
declaração demonstrativa da situação da licitante.
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9.12 - O licitante cadastrado no SUCAF ou no SICAF deverá
complementar a documentação de habilitação, sob pena de
INABILITAÇÃO, anexando ao sistema:

a) os documentos que não constarem da declaração
demonstrativa da situação da licitante no SUCAF ou no SICAF; 

b) o ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento
equivalente atualizado e registrado que não constar no SICAF;

c) novos documentos de habilitação em vigor, caso os
documentos exigidos e relacionados na declaração
demonstrativa da situação da licitante no SUCAF ou no SICAF já
estiverem com os prazos de validade expirados;

d) os documentos exigidos para qualificação técnica, quando
exigida, que não constarem no SICAF.

9.13 - O cadastramento do licitante no SUCAF ou a partir do
nível ll do SICAF não é condição necessária para a sua
habilitação neste certame. 

9.14 - O licitante não cadastrado nos referidos sistemas deverá
anexar ao sistema todos os documentos de habilitação exigidos
neste edital e em seus anexos, observadas as demais regras
neles previstas.

Disposições gerais de habilitação

9.15 - Na análise da habilitação, o(a) PREGOEIRO(A) verificará o
eventual descumprimento das condições de participação.
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9.16 - A verificação 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:

a) SICAF, a fim de verificar a composição societária das
empresas e certificar eventual participação indireta que
ofenda ao art. 9º, III, da Lei Federal 8.666/1993; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça - CNJ.

9.16.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
art. 12 da Lei Federal 8.429/1992.

9.16.2 - Constatada a existência de sanção, o(a) PREGOEIRO(A)
reputará o licitante inabilitado, por ausência de condição de
participação.

9.17 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser
enviados por meio do sistema.

9.18 - Somente mediante autorização do(a) PREGOEIRO(A) e em
caso de indisponibilidade do sistema será aceito o envio da
documentação por meio do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

9.18.1 - Os documentos enviados por e-mail serão
disponibilizados no Portal da CMBH para consulta.
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9.19 - Os documentos que possam ser emitidos apenas com a
indicação do CNPJ da licitante serão consultados e impressos
pelo(a) PREGOEIRO(A) para verificar as condições de habilitação
da empresa, aplicando-se esta mesma regra para quaisquer
documentos que possam ser impressos mediante consulta ao
SICAF ou ao SUCAF.

9.20 - Serão exigidos do licitante apenas os documentos que não
possam ser emitidos pelo(a) próprio(a) pregoeiro(a). 

9.21 - Atendendo ao princípio do formalismo moderado, o(a)
pregoeiro(a) poderá permitir a apresentação de documento
comprobatório de condição preexistente atendida pelo licitante
na data da abertura da sessão pública para suprir eventual falta
de documento. 

9.22 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitações
de documentos" em substituição aos documentos requeridos no
presente edital e em seus anexos. 

9.23 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, devendo a documentação guardar compatibilidade
em relação ao CNPJ/CPF apresentado, não sendo permitida a
mescla de documentos.

9.21.1 - Na análise do documento apresentado na forma
prevista no subitem 9.21, o(a) pregoeiro(a) irá verificar se a
condição de habilitação já estava preenchida na data da
abertura da sessão, podendo a data de emissão do
documento ser posterior, desde que possível verificar que a
condição era preexistente.
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9.24 -  Todos os documentos apresentados deverão estar
válidos na data de abertura da sessão pública. Documentos
vencidos acarretarão a INABILITAÇÃO da licitante se não for
possível suprir a falta por um dos meios previstos neste edital.

9.25 - Na hipótese em que os documentos de habilitação
anexados estiverem com a validade vencida após a abertura da
sessão será permitido ao licitante encaminhar documentação
com data de validade atualizada.

9.26 - Os documentos que não possuírem prazo de validade
estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos
últimos 180 (cento e oitenta) dias.

9.23.1 - Ressalvam-se do disposto no subitem 9.23 aqueles
documentos legalmente permitidos e os tributos cuja certidão
seja expedida exclusivamente no CNPJ e nome da matriz.

9.26.1 -  Não se enquadram na exigência do subitem 9.26 
 aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se
sujeitam a prazo de validade.

9.27 -  Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá
o(a) PREGOEIRO(A) solicitar o assessoramento técnico de órgãos
ou de profissionais especializados.

9.28 -  O(a) PREGOEIRO(A) certificará a autenticidade dos
documentos autenticáveis pela internet.

9.29 -  Será INABILITADA a licitante que não comprovar ou não
puder ter aferida a sua habilitação, seja por não apresentar ou
por apresentar os documentos em desacordo com o edital.
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9.30 -   Havendo restrição nos documentos comprobatórios da
regularidade fiscal e trabalhista, entregues por ME ou EPP, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização.

9.30.1 -  Ocorrendo a situação prevista no subitem 9.30, o(a)
PREGOEIRO(A) irá indicar o termo inicial e o termo final do
prazo para apresentação do documento que comprove a
regularidade.

9.31 -  Finalizados todos os procedimentos de habilitação, a
sessão será encerrada e a ata será disponibilizada no Portal da
CMBH e no sistema.

10 Reabertura da sessão pública

10.1 -  A sessão pública poderá ser reaberta:

a) nas hipóteses de provimento de recurso que leve à
anulação de atos anteriores à sessão pública precedente ou
em que anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que deles dependam;

b) quando houver erro na aceitação do preço melhor
classificado ou quando o licitante declarado vencedor não
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal.

10.2 -  Nas hipóteses previstas no subitem 10.1 os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances serão refeitos.

10.3 - Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a
sessão reaberta pelo sistema e por publicação no DOM.
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11 Recursos

11.1 -   Declarada a vencedora do certame, o(a) PREGOEIRO(A)
abrirá o prazo de 20 (vinte) minutos durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do
sistema eletrônico, manifestar a sua intenção de recorrer,
registrando a síntese de suas razões.

11.2 - A falta de manifestação motivada da licitante no prazo
supracitado importará a decadência do direito de recurso,
autorizando o(a) PREGOEIRO(A) a adjudicar o objeto à licitante
vencedora. 

11.3 - Será concedido ao licitante que manifestar a intenção de
interpor recurso o prazo de 3 (três) dias úteis, iniciados no dia
útil subsequente, para apresentação das razões do recurso,
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentarem suas contrarrazões em igual número de dias.

11.3.1 -  O prazo para apresentar as contrarrazões começará a
correr do dia seguinte ao término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.

11.3.2 - Tanto as razões do recurso quanto as contrarrazões
deverão ser registradas pelos licitantes no campo próprio do
sistema eletrônico, nos prazos definidos no subitem
supracitado.

11.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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12 Adjudicação e homologação

12.1 - Inexistindo manifestação recursal, o(a) PREGOEIRO(A)
adjudicará o objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es).

12.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos
porventura interpostos, competirá ao(à) Presidente da CMBH
adjudicar o objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es) e
homologar o procedimento licitatório.

13.1 - Nos casos em que a lei determinar a celebração de termo
de contrato, sua minuta estará em anexo próprio do edital,
indicado na "folha de apresentação", e o licitante vencedor do
certame será convocado pela CMBH para assinar o contrato
respectivo, no prazo determinado pela Administração. 

13.2 - Nos demais casos, a contratação poderá ser efetivada por
meio de nota de empenho, observadas as regras elencadas em
anexo próprio do edital.

13 Contratação

14.1 - As regras acerca do reajustamento dos preços contratados
são aquelas estabelecidas no ANEXO "MINUTA DE CONTRATO''
ou "CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE
EMPENHO" deste edital.

14 Reajustamento dos preços

15 Entrega, recebimento e fiscalização do objeto

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Pr
 o

 c 
u r a d o r i a 

C M B H

Izabella Santos e Nunes CM 552

Procuradora-Geral Adjunta

OAB/MG 154.838



15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de
fiscalização da contratação são aqueles previstos no ANEXO
"TERMO DE REFERÊNCIA'' deste edital

16.1 - As obrigações da CMBH e da CONTRATADA são aquelas
estabelecidas no ANEXO "MINUTA DE CONTRATO" ou
"CONDIÇOES PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE
EMPENHO" deste edital.

16 Obrigações das partes

17.1 - As condições de pagamento são aquelas previstas no
ANEXO "MINUTA DE CONTRATO" ou "CONDIÇÕES PARA
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.

17 Pagamento

18 Sanções administrativas

18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal
10.520/2002, o licitante ou adjudicatário que:

a) não aceitar ou não retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato quando convocada dentro do
prazo de validade das propostas;

b) apresentar documentação falsa;

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) não mantiver a proposta; 
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e) cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidôneo.

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

18.2 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das
infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total
estimado do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do
licitante; 

b) impedimento de licitar e de contratar com o Município de
Belo Horizonte e descredenciamento do SUCAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos.

18.3 - A penalidade de multa poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções.

18.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas será
feita em processo administrativo que assegurará o contraditório
e a ampla defesa. 

18.5 - A autoridade competente levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração na aplicação das
sanções, observado o princípio da proporcionalidade. 
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a) por escrito, entregando o documento respectivo na Seção
de Apoio a Licitações da CMBH no horário de 10:00 às 16:00
horas dos dias úteis;

b) por meio eletrônico, através de formulário específico
disponível no Portal da CMBH na internet. 

18.6 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação
estão previstas no ANEXO "MINUTA DE CONTRATO" ou
"CONDIÇOES PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE
EMPENHO" deste edital.

19.1 - Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos ou impugnar este edital.

19 Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital

19.1.1 - A impugnação ou o pedido de esclarecimentos
poderão ser enviados:

19.2 - Caberá ao(à) PREGOEIRO(A) responder aos pedidos de
esclarecimentos e decidir sobre as impugnações no prazo de até
2 (dois) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão. 

19.3 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova
data para a realização da sessão de abertura do certame, caso
necessário.

19.4 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não
suspendem os prazos previstos no certame. 
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19.5 - As respostas às impugnações feitas e aos pedidos de
esclarecimentos solicitados serão prestadas pelo(a)
PREGOEIRO(A), autuadas ao processo licitatório e
disponibilizadas em campo próprio do sistema e no Portal da
CMBH.

19.6 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às
impugnações aderem a este edital como se dele fizessem parte,
vinculando a CMBH e os licitantes.

20.1 - Este edital está disponível no sistema do Compras, no
Portal da CMBH bem como na Seção de Apoio a Licitações.

20.2 - As respostas e as decisões referentes a recursos serão
disponibilizadas em campo próprio do sistema eletrônico, sendo
também publicadas no Portal da CMBH. 

20.3 - No DOM serão publicados o aviso de edital, a convocação
para reabertura de sessão, as decisões sobre recurso, a
adjudicação e a homologação da licitação. 

20.4 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame
deverão, durante todo o processo, acompanhar as publicações
referentes ao mesmo nos locais citados nos subitens 20.1 a 20.3,
com vistas a possíveis alterações e avisos, não se
responsabilizando a CMBH em promover qualquer comunicação
por meios diversos desses. 

20.5 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo
instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto
original.

20 Divulgação dos atos do certame
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21.1 - É facultada ao(à) PREGOEIRO(A), em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou de informação que deveriam constar
no ato da sessão pública, excetuado o disposto no subitem 9.21.

21 Disposições gerais

21.1.1 - No julgamento das propostas e da habilitação o(a)
PREGOEIRO(A) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação. 

21.1.2 - O desatendimento de exigências formais não
essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

21.2 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes.

21.3 - As proponentes são as únicas responsáveis por todos os
custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
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21.3.1 - O licitante que apresentar informações, declarações ou
documentos falsos responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.

21.5 - A CMBH não se responsabilizará por documentos enviados
via postal ou por outra forma e que, por isso, não chegarem até
à CMBH para atendimento ao disposto neste edital e em seus
anexos. 

21.6 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação. 

21.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em
seus anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na CMBH. 

21.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes
da Lei Federal 10.520/2002, da Lei Complementar Federal
123/2006 e, subsidiariamente, da Lei Federal 8.666/1993. 

21.9 - Os documentos que comporão o processo físico serão
rubricados pelo(a) PREGOEIRO(A), mediante carimbo próprio,
certificando que se trata de documento anexado ao sistema pela
licitante ou impresso diretamente pelo (a) PREGOEIRO(A).

21.10 - A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
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21.12 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital
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Anexo - Termo de Referência

Este anexo define, minuciosamente, o objeto do certame
epigrafado, detalha o bem ou serviço a ser fornecido-prestado e
as condições específicas que a(s) vencedora(as) deverá(ão)
observar na execução contratual. 

Faz parte integrante deste anexo e dele é indissociável a cópia
integral do pedido e do termo de referência que ensejou a
presente licitação, cujo original compõe o processo respectivo. 

Advertências preliminares
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS

NO TR
N' Protocolo Geral
(Preenchimento pela SECAOP)

3..O I,*,/ '} .. 1

1 - ÁREA DEMANDANTE/SIGLA
Divisão de Gestão Administrativa / DIVGEA

2 - TIPO

Wt ção tradicional para o objeto descrito a seguir:

3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa para execução do Projeto de Sinalização e Comunicação Visual do
Palácio Francisco Bicalho (edifício principal e prédio anexo da Câmara Municipal de Belo
Horizonte), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

g !
Ea-’8

8 :
lg
c, .)

UNIDADE
DE

MEDIDA
SERVIÇO QUANTI

DADE

1

CÓDIGO
COMPRAS

NET
Fornecimento de Placas e

Painéis
serviço 5452

Reforma de Totens externos serviço

serviço

21334

27928Fornecimento e instalação de
tens de acessibilidade

4 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Diante da finalização do processo de protocolo geral n'’ 2063/2020 e liquidação da ordem de
compra n'30141 que referem-se à contratação de um Projeto de Sinalização e Comunicação Visual
do prédio principal e anexo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, essa contratação justifica-se
para executar o que foi planejado

Conforme Deliberação n'’3/2011, art. 58, 11, é da competência da Divisão de Gestão Administrativa
(DIVGEA) administrar o desenvolvimento de obras e melhorias nas dependências da Câmara
Municipal, em que se enquadram a reforma e a instalação de itens de sinalização.

As quantidades e especificações dos itens que estão sendo solicitados justificam-se com base no
Projeto que foi feito de acordo com a necessidade atual da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e
podem ser detalhadamente verificados no Manual e nas pranchas que seguem no link:
https://drive.google.com/drive/folders/lq Sh71UyVYljjUmRUOy06zLITjYMvkbC

Com relação ao item 1, optou-se nessa contratação para apenas a aquisição das placas e painéis
previstos no projeto, considerando avaliação feita de ser mais econômico para a Câmara que a
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instalação do referido material seja realizada pela equipe de manutenção interna que tem
capacitação para esse serviço.
Referente aos itens 2 e 3 são serviços específicos, para os quais a equipe interna não possui
qualificação para executar, sendo necessário a entrega e instalação dos itens.

Nesse momento não será contratado o item Totem Digital, que se encontra descrito no material em
anexo, devido seu alto custo para aquisição e funcionamento, após pesquisa de mercado. Será
deixado para uma contratação futura, em que haja uma previsão no orçamento da CMBH. Além
disso, existem dúvidas em relação a aspectos técnicos da instalação desse item, sobretudo quanto
ao licenciamento do software a ser instalado nas máquinas. eAlém disso, a necessidade da presente contratação e o interesse público nela envolvido se
justificam pelas seguintes razões:

a) uma sinalização bem elaborada é essencial no ambiente de trabalho, pois orienta os usuários e
identifica as dependências do local, além de facilitar a circulação de visitantes e servidores,
evidenciando também a seriedade da instituição;

b) a sinalização atual da Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH - foi implementada em 2009
e se apresenta muitas vezes incompleta, não indicando mais com precisão os diversos setores
desta Casa, o que frequentemente gera transtornos especialmente para o público externo que aqui
corrlparece;

c) após a implementação de 2009, foi instalado também um sistema de monitoramento por
câmeras de vídeo na CMBH, sendo que muitas placas suspensas de sinalização passaram a
interferir na visibilidade de corredores internos, razão pela qual elas tiveram que ser deslocadas, o
que acabou por prejudicar ainda mais a precisão das indicações de direção nelas contidas;

d) a poluição visual atualmente existente, em virtude da existência de muitas e grandes placas
suspensas no ambiente; e
e) a dificuldade de atualizar informações contidas nas placas suspensas, o que, na CMBH, ocorre
com certa frequência;

0 o fato de a nossa atual sinalização utilizar o serviço de plotagem em placas de alumínio, serviço
esse que, devido à nossa demanda ser basicamente pequena, mas constante, acaba por muitas
vezes causar desinteresse das empresas que atuam nessa área, pois tendem a apresentar
contratos mais onerosos, mais em virtude do transporte das placas do que propriamente pelo
serviço de plotagem;

g) o fato de, devido ao relatado no item "f ', a CMBH ter optado por um serviço alternativo prestado
por seus próprios servidores, passando a utilizar a impressão em equipamentos aqui existentes,
não tão apropriados para trabalhos em papel plástico adesivo, o que evidencia a necessidade de
aquisição de equipamentos adequados,

h) em virtude da sinalização atual da Casa ter sido implementada em 2009, faz-se necessária sua
atualização para adequá-la às respectivas normas vigentes de acessibilidade.

5 - CLASSIFICAÇÃO E AGRUPAMENTO DE ITENS
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Trata-se de serviço com as seguintes características
comum, não continuado, sem mão de obra exclusiva

Justificativa para a opção acima
5.1 - Os serviços se enquadram como “servIços comuns”, por serem facilmente prestados por
diversas empresas do mercado e por estarem aqui especificados de forma clara, tendo suas
características de desempenho estabelecidas de maneira objetiva, correspondendo às exigências
expressas na legislação vigente

5.2 - Os serviços se caracterizam como “serviços não continuados”, por se tratarem de serviços
pontuais, com prazo determinado de entrega final

5,3 - A prestação dos serviços será “sem mão de obra exclusiva”, uma vez que não importa para a
CMBH a permanência desse ou daquele profissional específico para a sua execução. A
CONTRATADA poderá alocar o empregado que desejar e no quantitativo que entender necessário
à perfeita, completa e ágil execução das atividades, cujo pagamento, inclusive, será feito pelo
resultado apresentado pela empresa e não pelo número de profissionais que ela alocar aos
trabalhos. g
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Sobre o agrupamento ou não de itens: a contratação será por: m DD
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6 - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO OBJETO (contemplar, entre outros
requisitos, as condições gerais e específicas de execução e aceitação e
existência de garantia)
6.1 - Os itens 1, 2 e 3 deverão seguir as especificações e quantitativos conforme o Manual e
as pranchas disponibilizados no link:
https://drive.google.com/drive/folders/lq Sh71UyVYljjUmRU Oy06zLITjYMvkbC

6.2 - Não será adquirido o item Totem Digital, que se encontra descrito no material em
anexo, conforme justificativa no tópico 4 deste Termo.

6.3 - Entende-se cada item desse TR como um conjunto de itens, relacionados entre si pela sua
natureza, como segue descrito abaixo:

6.3.1 - Item 1
Fornecimento dos seguintes itens:
1.1 PLACA NÚMERO E ALA:
1.2 PLACA AMBIENTES:
1.3 PLACA AVISOS:
1.4 PLACA SANITÁRIOS=
1.5 PLACA CHAVE:
1.6 PLACA DIRECIONAL:
1.7 PLACA DIRECIONAL ACRÍLICO:
1.8 PLACA GERAL EXTERNA:
1.9 PLACA DO PLENÁRIO:
1.10 PLACA DIREÇÃO SAÍDA;
1.11 PLACA DIREÇÃO SANITÁRIOS;
1.12 PLACA PAVIMENTO:
1.13 PLACA AGENDA DE PLENÁRIOS;
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1.14 PLACA IDENTIFICAÇÃO CORREIOS;
1.15 PLACA ESCANINHO CORREIOS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALA;
1.16 PLACA ESCANINHO CORREIOS DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DE SALA;
1.17 PLACA IDENTIFICAÇÃO DE GABINETE:
1.18 PLACA GABINETE:
l.19 PAINEL CIPA INFORMA:
1.20 PAINEL CÂMARA INFORMA:
1.21 PAINEL LICITAÇÕES;
1.22 PAINEL GERAL POR ANDAR:
1.23 PAINEL PORTARIA:
1.24 PAINEL PORTARIA MENOR:
1.25 PAINEL VEREADORES;
1.26 PAINEL DIRLEG:
1.27 TOTEM INTERNO:
1.28 FAIXA DE SINALIZAÇÃO PORTAS

e
6.3.2 - Item 2
2.1 Reforma de totens externos já existentes na CMBH, em ACM, que serão necessárias a pintura
das chapas de ACM e a aplicação de pictograma e textos em vinil adesivado, conforme
especificações no Manual em anexo.

6.3.3 - Item 3
Fornecimento e instalação dos seguintes itens:
3.1 PLACA EM BRAILE IDENTIFICADORA DE AMBIENTE PARA PAREDE;
3.2 PLACA EM BRAILE IDENTIFICADORA DE PAVIMENTO PARA CORRIMÃO,
3.3 ADESIVO ESCADA:
3.4 PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO EM PLACAS. NA COR AZUL:
3.5 PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO EM PLACAS. NA COR AZUL:
3.6 PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO. PIGMENTAÇÃO NA COR AMARELA;
3.7 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS DE CONCRETO, PIGMENTAÇÃO NA COR AMARELA;
3.8 MAPA TATIL PERSONALIZADO COM PEDESTAL:
3.9 COLA PARA PISO TÁTIL.

6.3.4 – Os itens podem ser verificados também em listagem no Modelo de Proposta Comercial que segue em
anexo a esse TR

6
6.3.5 – A instalação do Item 1 será feita pela equipe interna de manutenção da CMBH

6.4 - A CMBH irá repassar, quando da execução do projeto, uma lista atualizada com os nomes e
números das salas e ambientes que terão seu texto impresso, caso haja alguma alteração.

6.5 - Fica resguardado à CMBH, por meio de sua equipe técnica, o direito de supervisionar a
CONTRATADA na instalação dos itens 2 e 3, garantindo que o serviço seja prestado conforme o
material em anexo

6.6 - Caso a CONTRATADA forneça algum item em desconformidade com o solicitado e/ou
apresentando algum defeito, deverá fazer a troca e/ou reparo em até 5(cinco) dias úteis.

6.7 - A entrega do item 1, bem como a entrega e instalação dos itens 2 e 3, devem ser realizadas
em dias úteis e em horário comercial, de 9h às 18, acordado previamente com a DIVGEA, pelo e-
mail divqea@cmbh. mq.gov.br e/ou telefone (31 )3555-1371.

6.8 – No cumprimento de suas obrigações a CONTRATADA deverá arcar com quaisquer custos
referente a transporte, alimentação, contratação de pessoal, taxas e impostos necessários, entre
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outros, sem ônus adicional para a Câmara Municipal

0
Será permitida a subcontratação, nos termos da Lei n'’ 8.666/1 993?

Será permitida a subcontratação, nos termos do art. 48, inciso II da Lei Complementar n'
123/2006? =

o VIÇO
Câmara Municipal de Belo Horizonte, Av dos Andradas, 3100 – Santa Efigênia – Belo Horizonte,
MG. Os dias e horários para execução dos serviços e/ou entrega dos materiais serão de segunda a
sexta-feira, em horário comercial, acordado previamente com a DIVGEA pelo e-mail
divqea@cmbh.mq.qov. br e/ou telefone (31 )3555-1371.
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O regime de execução do serviço será o seguinte:

10 - PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
10.1 - Início da prestação do serviço no seguinte prazo, a contar da emissão da Ordem de Compra:
5(cinco) dias.

10.2 - Conclusão

dias
do serviço: t 20(vinte)

11 - GARANTIA CONTRATUAL (refere-se à garantia do adimplemento e do
fiel cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, nos termos do
art. 56 da Lei 8.666/1993)
Exigência de garantia contratual? | Não

Ão
(x) Nenhum
( ) Atestado de Capacidade Técnica
( ) Declaração de Disponibilidade de Pessoal
( )Declaração de Disponibilidade de Equipamentos
( )Registro de Profissional
( )Registro de Empresa
( )Certidão de Falência/Recuperação Judicial
( )Análise de Índices Financeiros
( )Outro:

Justificativa(s) e condições para o(s) documento(s) exigido(s)

W' : 405
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13 - GESTORA / GESTOR DA CONTRATAÇÃO
A Gestora/ O Gestor será a titular/ o titular do seguinte setor: DIVGEA

0
Designar Fiscal para esta contratação: Bárbara Portes Abreu Lara, Estevão José Lins de Oliveira e
Kennedy Guttierrez da Luz

0
- Início da vigência:
Exercício atual.

-mwãgJ©a©@A

- Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da contratação pelo período
solicitado:

Registra-se que, em caso de Registro de Preços, a vigência da ata será de 12 (doze) meses, conforme minuta padrão de
Ata de Registro de Preços. A vigência de que trata este campo se refere à contratação

0
Nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1993, a presente contratação:
Não poderá ultrapassar os créditos orçamentários do exercício da contratação.

E MENTÓ
- As condições de pagamento são as previstas nos modelos de Minuta de Contrato / Contratação
por Nota de Empenho disponíveis no Portal da CMBH?

- O faturamento será realizado: f

Registra-se que, caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital e seus
anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência.

18 - PENALIDADES

As penalidades aplicáveis são as previstas na Portaria n'> 16.707/2016, constantes nos modelos de
Minuta de Contrato / Contratação por Nota de Empenho, disponíveis no Portal da CMBH?

Sim,

Registra-se que, caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital e seus
anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência

19 - DISPOSIÇÕES SOBRE POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deverá obedecer às normas ambientais e de sustentabilidade aplicáveis no
Brasil, pautando-se, por exemplo, na execução dos serviços pelo uso racional de recursos e
equipamentos de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material de consumo, bem
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como a geração excessiva de resíduos, o descarte adequado de resíduos e equipamentos
obsoletos, entre outras boas práticas, tendo como referência, no que couber, a Instrução Normativa
SLTI-MPOG no 01/2010 que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição
de bens e contratação de serviços ou obras na Administração Pública Federal.

20 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
não se aplica
• As obrigações da CMBH e da Contratada são aquelas estabelecidas na Minuta de Contrato/Contratação por Nota de
Empenho e eventualmente na especificação completa do objeto constante deste Termo de Referência
• Os campos a seguir são de uso interno da CMBH
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022

Dados da Empresa

Nome fantasia:
CNPJ/CPF:
Endereço:

CEP:
Telefone:

Dados do Objeto

ITEM 01 Fornecimento de Placas e Painéis

Lote nº Und. Qnt. Marca Preço Unitário Preço Total

1.1 PLACA NÚMERO E ALA unidade 80 R$ 0,00

1.2 PLACA AMBIENTES unidade 174 R$ 0,00

1.3 PLACA AVISOS unidade 89 R$ 0,00

1.4 PLACA SANITÁRIOS unidade 102 R$ 0,00

1.5 PLACA CHAVE Unidade 306 R$ 0,00

1.6 PLACA DIRECIONAL Unidade 19 R$ 0,00

1.7 Unidade 12 R$ 0,00

1.8 PLACA GERAL EXTERNA unidade 2 R$ 0,00

1.9 PLACA DO PLENÁRIO unidade 18 R$ 0,00

1.10 PLACA DIREÇÃO SAÍDA unidade 35 R$ 0,00

1.11 PLACA DIREÇÃO SANITÁRIOS unidade 24 R$ 0,00

1.12 PLACA PAVIMENTO Unidade 10 R$ 0,00

1.13 Unidade 7 R$ 0,00

1.14 Unidade 2 R$ 0,00

1.15 unidade 65 R$ 0,00

1.16 unidade 65 R$ 0,00

1.17 unidade 41 R$ 0,00

1.18 PLACA GABINETE unidade 41 R$ 0,00

1.19 PAINEL CIPA INFORMA Unidade 1 R$ 0,00

1.20 PAINEL CÂMARA INFORMA Unidade 8 R$ 0,00

1.21 PAINEL LICITAÇÕES Unidade 1 R$ 0,00

1.22 PAINEL GERAL POR ANDAR unidade 6 R$ 0,00

1.23 PAINEL PORTARIA unidade 3 R$ 0,00

1.24 PAINEL PORTARIA MENOR unidade 2 R$ 0,00

ATENÇÃO:
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO

Razão social/Nome 
completo:

Item 
nº

Bem/Serviço
A descrição completa do objeto encontra-

se no tópico 6 do TR

PLACA DIRECIONAL 
ACRÍLICO

PLACA AGENDA DE 
PLENÁRIOS

PLACA IDENTIFICAÇÃO 
CORREIOS

PLACA ESCANINHO 
CORREIOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE SALA
PLACA ESCANINHO 
CORREIOS DE 
IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DE 
SALA

PLACA IDENTIFICAÇÃO DE 
GABINETE



1.25 PAINEL VEREADORES unidade 3 R$ 0,00

1.26 PAINEL DIRLEG Unidade 1 R$ 0,00

1.27 Unidade 4 R$ 0,00

1.28 Unidade 31 R$ 0,00

VALOR TOTAL PARA O ITEM 01 R$ 0,00

ITEM 02 Reforma de totens externos
Lote nº Und. Qnt. Marca Preço Unitário Preço Total

2.1 Unidade 4 R$ 0,00

VALOR TOTAL PARA O ITEM 02 R$ 0,00

ITEM 03 Fornecimento e instalação de itens de acessibilidade 
Lote nº Und. Qnt. Marca Preço Unitário Preço Total

3.1 UNIDADE 80 R$ 0,00

3.2 UNIDADE 164 R$ 0,00

3.3 ADESIVO ESCADA UNIDADE 542 R$ 0,00

3.4 UNIDADE 236 R$ 0,00

3.5 UNIDADE 581 R$ 0,00

3.6 UNIDADE 136 R$ 0,00

3.7 UNIDADE 228 R$ 0,00

3.8 UNIDADE 3 R$ 0,00

3.9 UNIDADE 9 R$ 0,00

VALOR TOTAL PARA O ITEM 03 R$ 0,00

Declarações:

A presente proposta comercial está de acordo com todas condições do edital do PE. nº 54/2022

A validade desta proposta é de 60 dias.     

Local:
Data:    

Representante legal da empresa

TOTEM INTERNO - ACRÍLICO 
- 1º PAVIMENTO

FAIXA DE SINALIZAÇÃO 
PORTAS

Item 
nº

Bem/Serviço
A descrição completa do objeto encontra-

se no tópico 6 do TR

REFORMA DE TOTEM 
EXTERNO

Item 
nº

Bem/Serviço
A descrição completa do objeto encontra-

se no tópico 6 do TR

PLACA EM BRAILE 
IDENTIFICADORA DE 
AMBIENTE PARA PAREDE

PLACA EM BRAILE 
IDENTIFICADORA DE 
PAVIMENTO PARA 
CORRIMÃO

PISO TÁTIL DE ALERTA 
EMBORRACHADO EM 
PLACAS, NA COR AZUL

PISO TÁTIL DIRECIONAL 
EMBORRACHADO EM 
PLACAS, NA COR AZUL

PISO TÁTIL DE ALERTA EM 
PLACAS DE CONCRETO, 
PIGMENTAÇÃO NA COR 
AMARELA

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM 
PLACAS DE CONCRETO, 
PIGMENTAÇÃO NA COR 
AMARELA

MAPA TATIL 
PERSONALIZADO COM 
PEDESTAL

COLA PARA PISO TÁTIL -  2,8 
kgs (galão)

“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.”



Anexo - Regras do modo de disputa (Aberto)

1.1 - No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

1.2 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10
(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois)
minutos. 

1.2.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances,
de que trata o subitem 1.2, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários. 

1.2.2 - Na hipótese de não haver novos lances na forma
estabelecida nos subitens 1.2 e 1.2.1 a etapa de lances será
encerrada automaticamente. 

1.2.3 - Encerrada a etapa de lances, sem prorrogação
automática pelo sistema, nos termos do disposto no subitem
1.2.2, o(a) PREGOEIRO(A) poderá admitir o reinício da etapa de
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.

1.3 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a
melhor oferta será definido na "folha de apresentação" do
edital.

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249
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Anexo - Regras para MEs e EPPs

1.1 - Como condição para participação no Pregão, o licitante
assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema
eletrõnico, relativo à declaração de que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n'
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.

1.1.1 - Em relação aos itens exclusivos para participação de
microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte (EPP's), a
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no
certame. 

1.1.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação
do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não
ter direito ao tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar Federal 123/2006, mesmo que seja
microempresa ou empresa de pequeno porte.

1 Disposições Gerais

2 Critério de julgamento das propostas

2.1 - Em relação aos itens ou grupos de itens não exclusivos a
microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte (EPP's),
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as
licitantes assim qualificadas, procedendo à comparação de seus
valores com os valores da primeira classificada, se esta não se
enquadrar no tratamento diferenciado, assim como das demais
classificadas, quando for o caso.

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249
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2.2 - Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido
apresentada por empresa de maior porte, as propostas de
empresas qualificadas como ME's ou EPP's que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance
de menor preço válido serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.

2.3 - A melhor classificada dentre as ME's ou EPP's, nos termos
do subitem anterior, terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema contados após a comunicação automática para
tanto.

2.3.1 - Caso o licitante qualificado como ME ou EPP melhor
classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocados os demais licitantes assim qualificados que
se encontrarem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

3 Cota reservada para MEs e EPPs

3.1 - Os itens ou grupo de itens reservados à participação
exclusiva de ME ou EPP como cotas se submetem às regras
previstas neste item, para fins de julgamento da melhor
proposta. 

3.2 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada,
esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou,
diante de sua recusa, às licitantes remanescentes da cota
principal, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.
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3.3 - Não havendo vencedor para a cota principal, esta poderá
ser adjudicada ao vencedor da cota reservada, ou, diante de sua
recusa, às licitantes remanescentes da cota reservada, desde que
pratiquem o preço do vencedor da cota reservada. 

3.4 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota
principal, será considerado o menor preço unitário, dentre as
cotas, para o cálculo do valor final de ambas as cotas. 

3.5 - Nas licitações por Sistema de Registro de Preços ou por
entregas parceladas, será dada prioridade de aquisição aos
produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada seja inadequada para atender às quantidades ou
condições do pedido, conforme justificativa do gestor do
contrato.

4 Habilitação

4.1 - As ME's e EPP's deverão anexar no sistema toda a
documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que estes apresentem alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

4.1.1 - Ressalva-se do previsto no subitem anterior os
documentos cuja emissão pela internet dependam apenas do
CNPJ da licitante ou que constem no SUCAF ou SICAF, caso em
que serão consultados pelo(a) PREGOEIRO(A).

4.2 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como ME ou
EPP seja declarada vencedora, se atender a todas as demais
exigências do edital.
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4.2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da
regularidade fiscal e trabalhista, entregues por ME ou EPP,
será assegurado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
regularização,  prorrogáveis por igual período, a critério do(a)
PREGOEIRO(A).

4.2.2 - O termo inicial e final para a regularização será
informada pelo(a) pregoeiro(a).

4.2.3 - A comprovação de que trata o subitem 4.2.1 deste
anexo deverá ser feita por documento a ser enviado para o e-
mail cpl@cmbh.mg.gov.br ou entregue na Seção de Apoio a
Licitações (SECAPL).

4.2.4 - O documento deverá ser entregue em cópia a ser
autenticada por meio eletrônico ou pela SECAPL, sem prejuízo
daqueles documentos cuja emissão pela internet dependam
apenas do CNPJ da licitante ou daqueles que possam ser
verificados junto ao SUCAF ou SICAF, casos em que serão
consultados pelo PREGOEIRO(a).

4.3 - Nos itens não exclusivos a ME's e EPP's, em havendo
habilitação, haverá nova verificação pelo(a) PREGOEIRO(A)
através do sistema de eventual ocorrência do empate ficto,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

5 Considerações finais

5.1 - Todas as previsões contidas neste anexo para a MEs e EPPs
se aplicam também aos entes a elas equiparados, nos termos da
legislação vigente.
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5.2 - Serão destinadas à participação exclusiva de ME's e EPP's as
licitações com itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), salvo disposição contrária na "folha
de apresentação" do edital.
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Anexo - Condições de contratação por nota de

empenho

1.1 - A presente contratação possui os preços definidos na
proposta comercial vencedora da CONTRATADA. 

1.2 - O pagamento será efetuado conforme periodicidade
definida no termo de referência, por cobrança bancária em
carteira sem vencimento, por depósito bancário ou por outro
meio que vier a ser definido pela CMBH, de ofício ou a pedido
formal e justificado da CONTRATADA.
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1 Pagamento

1.2.1 - O pagamento somente será realizado após a execução
do objeto e a sua aceitação definitiva pela CMBH, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega
efetiva da correspondente nota fiscal (corretamente
preenchida e liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da
CMBH, observadas as demais disposições constantes do termo
de referência. 

1.2.2 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de
documentos com data de vencimento preestabelecida.

1.3 - A liquidação da despesa somente será feita com
reconhecimento formal pelo gestor da contratação de que a
execução do objeto se deu de forma efetiva e satisfatória e
atendendo a todas as condições contratadas. 

1.4  -  A CMBH não efetuará pagamento antecipado
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1.4.1 - Excepcionalmente, admitir-se-á o pagamento antecipado
quando houver, concomitantemente, o atendimento dos
seguintes requisitos:

a) Previsão no termo de referência, com justificativa
devidamente fundamentada pela área demandante, que
demonstre a real necessidade e economicidade da medida,
aprovada pela autoridade competentes;

b) Estabelecimento de garantias específicas e suficientes ao
resguardo dos interesses da Administração dos riscos
inerentes à operação.

1.5 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em
inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente com as de natureza fiscal. com destaque, quando
exigíveis, das retenções tributárias.

1.6 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal,
especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá
devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções
necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no
subitem 1.2.1 a partir da data de apresentação da nova nota
fiscal corrigida dos vícios apontados. 

1.7 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo
de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar
na execução do objeto, nem excluirá as responsabilidades de
que tratam a legislação aplicável, tudo dentro dos prazos legais
pertinentes. 
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1.8 - O pagamento efetuado não implicará, ainda,
reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da
CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas
em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação
a qualquer regra constante das especificações desta contratação.

2 Sanções administrativas

2.1 - Pela inexecução total ou parcial da contratação, poderá a
CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações
legais pertinentes, as seguintes sançoes:

a) advertência;

b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de
atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no
cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia,
calculada sobre o preço total contratado, por ocorrências;

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço total
contratado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
execução do objeto ou no cumprimento de obrigação
contratual ou legal; 

d) multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o preço
total contratado, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento
 contratual, quando a CMBH, em face da menor gravidade do
fato e mediante motivação da autoridade superior, aplicadas;
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e) impedimento de licitar e contratar com a CMBH ou com o
Município de Belo Horizonte, observado o prazo máximo
permitido pela legislação aplicável; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
órgão público; 

g) rescisão contratual, aplicável independentemente de
efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

2.2 - As sanções definidas no subitem 2.1 poderão ser aplicadas
pelas seguintes pessoas, autonomamente:

a) Advertência: pelo Presidente da CMBH, pelo Diretor ou
equivalente da área gestora da contratação, pelo gestor da
contratação; 

b) Sanções previstas nas letras "b'', "c" e "d'': pelo Presidente
da CMBH, pelo Diretor ou equivalente da área gestora da
contratação;

c) Sanções previstas nas letras "e'', "f" e ''g'': pelo Presidente da
CMBH.

2.3 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados
dos pagamentos devidos pela CMBH e, na insuficiência ou falta
desses, poderão ser descontados da garantia contratual, quando
houver.

2.3.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos
pagamentos devidos pela CMBH ou, quando houver, ao valor
da garantia contratual, deverá a CONTRATADA pagar a 
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diferença à CMBH no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar de notificação específica para esse fim.

2.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no
subitem anterior, o valor da multa sofrerá correção diária pelo
IPCA-E a partir da data da notificação.

2.4 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as
penalidades definidas nas letras "e", "f" e "g" do subitem 2.1
cumulativamente com a multa cabivel. 

2.5 - As penalidades somente serão aplicadas após regular
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos
prazos previstos em lei.

2.6 - Para os assim indicado fins do subitem 2.1, entende-se por
"preço total contratado" aquele na proposta comercial da
CONTRATADA, aceita pela CMBH.

3 Responsabilidades

3.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a
responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que a
execução do objeto por ela efetivada venha a causar ao
património público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros. 

3.2 - A CONTRATADA será responsável por todos os encargos
devidos para a execução do objeto, devendo remeter à CMBH os
respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo
da obrigação prevista no subitem 3.4.
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3.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao
pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 3.2, a
CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes,
acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

3.3 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto
da presente contratação. 

3.4 -A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência
da contratação, as condições de qualificação exigidas para a sua
contratação inicial, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia
da documentação respectiva sempre que solicitado por esta
última.

4 Obrigações das partes

4.1 - São obrigações da CMBH:

a) receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no
termo de referências;

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade
dos bens ou serviços recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do termo de referência e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

c) comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições,
falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto,
para que seja substituído, reparado ou corrigido;
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d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
CONTRATADA através de comissão/servidor especialmente
designados; 

e) efetuar o pagamento à CONTRATADA no va]or
correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no termo de referência.

4.1.1 - A CMBH não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

4.2 - A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações
constantes no termo de referência e na sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) efetuar a execução do objeto em perfeitas condições,
conforme especificações, prazo e local constantes no termo de
referência, apresentando a respectiva nota fiscal na forma
legalmente exigível, na qual deverão constar, naquilo que
couber, as indicações referentes a marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade; 

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27
do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal  8.078/1990);
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c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo
fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou
defeitos; 

d) comunicar à CMBH, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas anteriores à data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação; 

e) indicar preposto para representá-la durante a execução da
contratação. 
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