GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLITICA URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N º 001/2012
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços Editoriais para
a publicação, em meio físico, de Edições sobre Desenvolvimento Regional e Política
Urbana.

RECIBO
A Empresa
___________________________________________________________________
CNPJ n°. __________________________, retirou este Edital de licitação e deseja
ser informada de qualquer alteração pelo e-mail: __________________________
ou pelo fax: _____________________.
________________________ , aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CL - SEDRU
PELO FAX: 031 (3915-7002) OU PELO E-MAIL:
marcelo.candido@urbano.mg.gov.br
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO
NECESSÁRIO.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLITICA URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.001/2012
1 – PREÂMBULO
O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, realizará a licitação na
modalidade pregão eletrônico, em sessão pública, através do site
www.compras.mg.gov.br, a prestação de serviços Editoriais para a publicação, em
meio físico, de Edições sobre Desenvolvimento Regional e Política Urbana, de
acordo com especificação contida no Anexo I desse Edital.
Este pregão será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Complementar Federal nº. 123,
de 14 de dezembro de 2006, pelos Decretos Estaduais nº 42.408 de 08 de março de
2002, nº 43.653, de 12 de novembro de 2003, nº 44.431, de 29 de dezembro de
2006, e suas alterações posteriores, e nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, pela
Resolução Conjunta SEPLAG/SEDE/JUCEMG nº 6419, de 30 novembro de 2007,
pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007, aplicando-se,
subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
alterações posteriores.
1.1 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro Marcelo José Cândido, sendo seu
suplente a servidora Maria Aparecida Cadete Gomes e sua equipe de apoio
composta dos servidores: Forbes Alexandre Gundim Biagi, João Bosco Marques
Sena, Marilia de Fátima Dutra de Avila Carvalho, designados pela Resolução nº 33
de 21 de agosto de 2012.
1.2 - As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site
www.compras.mg.gov.br, no período compreendido entre o dia 14/09/2012, às
08h00min até o dia 26/09/2012, às 18h00min.
1.3 - A abertura das Propostas Comerciais terá início no dia 27/09/2012, às
09h30min.
1.4 - A abertura da Sessão de Lances terá início previsto para o dia 27/09/2012, às
10h00min.
1.5 - Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o
horário oficial de Brasília - DF.
2 – OBJETO
2.1 - Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços Editoriais para a
publicação, em meio físico, de Edições sobre Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, conforme especificação técnica e condições comerciais, descritos e
especificados no Anexo I, deste instrumento convocatório.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo
pertinente ao objeto desta licitação, desde que previamente credenciados no módulo
Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, do Sistema Integrado de Administração
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de Materiais e Serviços, SIAD, no Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos
termos do Decreto nº 44.431, de 29 de dezembro de 2006 e suas alterações
posteriores.
3.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
3.2.1 - Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas
estrangeiras que não funcionam no país;
3.2.2 - Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da
Administração Pública Estadual;
3.2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da
administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal;
3.2.4 - Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1.
3.2.5 - Que estejam constituídas sob a forma de consórcio ou cooperativas;
3.3 - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatório.
3.4 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os fornecedores deverão credenciar pelo
menos
um
representante
pelo
site
www.compras.mg.gov.br,
opção
“FORNECEDORES”, conforme instruções nele contidas, no prazo mínimo de três
dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico.
4.1.1 - A aprovação do credenciamento do representante do fornecedor pelo
CAGEF implica na liberação do login e senha de acesso para participação
no(s) pregão(ões) eletrônico(s) realizados no site de compras do Estado de
Minas Gerais – www.compras.mg.gov.br
4.1.2 - As informações complementares para credenciamento poderão ser
obtidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone:
0800 940 2000 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31)
3516 0399 (para outras localidades e celular).
4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao Coordenador, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
4.3 - O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante junto ao
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a
presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao
pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas na cláusula 13 do
presente edital.
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4.4 – O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e
pela Resolução SEPLAG nº. 6419/2007, contemplados nas cláusulas 6.2 e 7.3 deste
edital, deverão comprovar a condição de pequena empresa, quando do seu
credenciamento no CAGEF, com a apresentação de:
4.4.1 - se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração
de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta
Comercial, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa;
4.4.2 - se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Pequena
Empresa.
4.5 - Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 4.4.2 deste artigo, nos termos da Lei
Complementar Federal n° 123/06, será aceita, mediante a comprovação
dessa circunstância, pelo CAGEF, declaração de porte feita pelo
representante da empresa, sob as penas da lei.
5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
5.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site
www.compras.mg.gov.br na opção “PREGÃO”, até o dia 26/09/2012, às 18h00min,
após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio
do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de
habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no edital e seus
anexos.
5.1.1 - O sistema possuirá campo próprio para que a pequena empresa declare
que apresenta restrições na documentação relativa à comprovação de
regularidade fiscal, declarando que atende às demais exigências da
habilitação, e firmando o compromisso de que irá adotar todas as medidas
necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar promover
sua regularização fiscal, caso venha a formular o lance vencedor.
5.2 - Todas as condições estabelecidas para o lote único Anexo I serão tacitamente
aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.
5.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data
marcada para a abertura das mesmas.
5.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única
e exclusivamente da contratada.
5.5 - Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
5.5.1 - Os fornecedores estabelecidos no estado de Minas Gerais ficam isentos
do ICMS, conforme dispõe o art. 6º, e item 136, da Parte I, do Anexo I, do
Decreto nº. 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e suas alterações posteriores.
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5.5.2 - O fornecedor mineiro deverá informar na proposta enviada pelo sistema
eletrônico o preço resultante da dedução do ICMS.
5.5.3 – A classificação das propostas, etapa de lances e o julgamento dos
preços serão realizados a partir dos preços resultantes da dedução do ICMS,
para os fornecedores mineiros.
5.5.4 – O disposto nos subitens 5.5.1 a 5.5.3 não se aplica aos contribuintes
mineiros enquadrados como pequena empresa optantes pelo regime do
Simples Nacional e para contratação de serviços.
5.5.4.1 - As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional
deverão apresentar em suas propostas apenas os preços com ICMS.
5.5.4.2 - As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional
farão suas propostas conforme o disposto nos itens 5.5.1 a 5.5.3.
5.5.4.3 - As pequenas empresas mineiras de que trata o item 5.5.4.1, deverão
anexar em suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua
falta, consultar
a
opção
por
este
regime
através
do
site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
5.5.5 - O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente
com os documentos de habilitação, sua proposta comercial assinada e
atualizada com os valores finais ofertados durante a sessão deste Pregão,
informando na proposta, além do preço resultante da dedução do ICMS, o
preço normal de mercado dos produtos ou serviços.
5.6 – A proposta deverá atender à totalidade da quantidade exigida no lote, não
sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
6 - DA HABILITAÇÃO
6.1 - REGULARIDADE JURÍDICA
6.1.1 – Documento de Identificação do responsável pela assinatura do contrato
e, se for o caso, procuração.
6.1.2 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
6.1.3 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas, e no
caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores;
6.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
6.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
6.2 - REGULARIDADE FISCAL
6.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda - CNPJ;
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6.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
6.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do
licitante;
6.2.4 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS;
6.2.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e
eletronicamente, para comprovar a existência de débitos inadimplidos relativos
a condenação perante a Justiça do Trabalho.
6.2.6 - Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social
- INSS, ou prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do
débito, quando em litígio.
6.2.7 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à
comprovação da regularidade fiscal.
6.2.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal
de pequena empresa, assegurar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que a pequena empresa for
declarada vencedora do certame, para a devida e necessária regularização.
6.2.7.2 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante
a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou
positivas com efeitos de negativas.
6.2.7.3 - O prazo previsto no item 6.2.6.1, poderá ser prorrogado por igual
período, se requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela
Administração.
6.2.7.4 - A não regularização da documentação, no prazo deste item,
implicará a decadência do direito à contratação.
6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.1 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física,
emitida nos últimos 06(seis) meses;
6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho
anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do material, do
atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.
6.5 - DECLARAÇÕES
6.5.1 - Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar
e contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar
com a Administração Estadual; e segundo determina o inciso V do art. 27 da
Lei Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9854, de 27 de outubro
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de 1999), declaração de que o licitante não possui, em seus quadros,
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de
16 anos, salvo na condição de salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.
As declarações serão conforme modelos a seguir:

DECLARAÇÃO
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob
as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
Data e local
_____________________________________
assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO
A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as
penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.
Data e local
_____________________________________
assinatura do Diretor ou Representante Legal
6.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.6.1 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral –
Cadastramento (CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como
substituto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que
o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento
constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado,
devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
6.6.1.1 – Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para
este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC,
mesmo que estejam com a validade expirada.
6.6.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente
ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada
pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da análise
dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo de
imprensa apropriado.
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6.6.2.1 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova.
6.6.2.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
6.6.3 - O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará
a inabilitação do licitante vencedor.
7 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
7.1 - No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão eletrônico, com a abertura das propostas comerciais.
7.1.1 - Abertas as propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital
e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
7.1.2 – Após a abertura das propostas, no horário previsto neste edital, o
Pregoeiro iniciará a sessão de lances do pregão eletrônico, com a divulgação
das propostas de preços recebidas.
7.2 - DOS LANCES
7.2.1 - O pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico da análise
de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances através do
sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de aceitação
dos mesmos.
7.2.2 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo
real, o valor e horário do menor lance registrado apresentado pelos licitantes,
vedada a identificação do fornecedor, e as mensagens trocadas no chat do
sistema.
7.2.3 - Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o fornecedor
cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão.
Neste caso, será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor
valor.
7.2.4 - Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de
fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem
cronológica de recebimento dos lances.
7.2.5 - Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da
proposta eletrônica apresentada para efeito da classificação final.
7.2.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos
licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará
continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.2.6.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após
publicação no Diário Oficial de Minas Gerais.
7.2.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso
pelo pregoeiro de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
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período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
7.3 - DO JULGAMENTO
7.3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL ofertado
PELO LOTE ÚNICO.
7.3.2 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
7.3.2.1 - Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre
a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
7.3.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os
termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação, esta poderá ser aceita.
7.3.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o
licitante detentor da melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua
situação de regularidade, podendo esta comprovação se dar mediante
encaminhamento da documentação e da proposta atualizada com os valores
obtidos no Pregão, via Fax (031) 3915-7002, no prazo de 30 (trinta) minutos,
com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo
máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte endereço: Rodovia Prefeito Américo
Gianetti, s/nº - Serra Verde – Edifício Gerais – 14º andar – Estação de Trabalho
nº 752 – Belo Horizonte - MG.
7.3.3.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a
proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital ou determinar
preços manifestamente inexeqüíveis.
7.3.3.2 - Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexeqüível, deverá, antes
de desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a
exeqüibilidade de seu preço; confirmada a inexeqüibilidade, e com a
finalidade de tornar mais eficiente o certame, o pregoeiro poderá convocar
os licitantes para a apresentação de novos lances,
7.3.3.3 - Para demonstração da exeqüibilidade do preço ofertado, serão
admitidos:
7.3.3.3.1 - planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a
exame pela Administração; e
7.3.3.3.2 - contratação em andamento com preços semelhantes;
7.3.3.4 - o licitante que ofertar preço considerado inexeqüível pelo pregoeiro,
e que não demonstre posteriormente a sua exeqüibilidade, sujeita-se às
sanções administrativas pela não-manutenção da proposta, previstas no
art. 12 da Lei nº 14.167, de 2002, sem prejuízo de outras sanções, inclusive
aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
7.3.3.5 - O pregoeiro consultará por meio eletrônico, quando for o caso, a
situação de regularidade do licitante detentor da melhor proposta perante o
Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do Sistema Integrado de
Administração de Materiais e Serviços, SIAD, nos documentos por ele
abrangidos; no caso de não constar do CAGEF documento exigido no edital,
o licitante deverá apresentá-lo em original ou cópia, na própria sessão, no
momento determinado pelo pregoeiro;
7.3.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será
declarado o proponente vencedor.
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7.3.5 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante
não atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais
licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de
habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor.
7.3.6 - Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação
das propostas até o momento, será assegurado às pequenas empresas o
direito de preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
7.3.6.1 - O pregoeiro convocará a pequena empresa detentora da proposta
de menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja,
cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em
relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente
novo lance INFERIOR ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de preclusão do direito de preferência.
7.3.6.2 – Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
7.3.6.3 - Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das
condições habilitatórias da pequena empresa obedecerá ao procedimento
previsto no item 7.3.3.
7.3.6.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo previsto no item 6.2.6, para a devida e
necessária regularização.
7.3.6.3.2 - Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena
empresa regularizar sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá
suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no chat
que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia
e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da
sessão de pregão do lote em referência.
7.3.6.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a
pequena empresa será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto
do certame.
7.3.6.5 - Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não
atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas
empresas remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no
subitem 7.3.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7.3.6.6 - Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou
não ocorra a apresentação de nova proposta de preço ou não sejam
atendidas às exigências documentais de habilitação, o pregoeiro adjudicará
o objeto do certame ao licitante originalmente declarado vencedor.
7.3.6.7 - O disposto neste item (7.3.6) somente se aplicará quando a melhor
oferta válida não tiver sido apresentada por pequena empresa.
7.3.7 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro
poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço;
7.3.8 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que
estará disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br .
7.3.9 - No caso de contratação de serviços comuns, ao final da sessão, o
licitante vencedor no lote deverá encaminhar a planilha de custos prevista no
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edital, com os respectivos valores em conformidade com o valor do lance
vencedor e com critérios definidos na cláusula 6 deste edital, por fax ou por
meio eletrônico.
8 - DOS RECURSOS
8.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante terá o prazo de 10 minutos para
manifestar motivadamente, por meio eletrônico, em campo próprio, a intenção
de recorrer, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação
das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
8.1.1 - As razões de recurso e as contra-razões deverão ser encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletrônico de pregão, em formulário
próprio.
8.1.2 - A apresentação de documentos complementares relativos às peças
indicadas no subitem anterior, se houver, e desde que mencionados nas
respectivas peças, será efetuada mediante protocolo junto a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana- Rodovia Prefeito
Américo Gianetti, s/nº - Serra Verde – Edifício Gerais – 14º andar – Posto de
Trabalho nº 752 - Cidade Administrativa – Belo Horizonte - MG, em dias úteis,
no horário de 9:00 às 16:30 horas, observados os prazos previstos no item 8.1.
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso.
8.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
8.4 - O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.5 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos
legais, bem como os que forem enviados por fax.
9 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1 - O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando
inexistir recurso, ou quando existir for decidido por ele com a posterior homologação
do resultado pela Autoridade Competente.
9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante
vencedor, quando o pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará
o procedimento licitatório.
10 – DA CONTRATAÇÃO
10.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que
tiver apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo
de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV.
10.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições
demonstradas para habilitação para assinar o contrato.
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10.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da
assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o
contrato, já ultrapassada a fase da aplicação, nesta hipótese, do disposto no
art. 5º do Decreto Estadual n° 44.630/07.
10.1.3 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este
preço, não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa,
conforme disposto no art. 9º, incisos XIV e XV da lei estadual nº 14.167, de 10
de janeiro de 2002.
10.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar
do recebimento da comunicação, através de FAX ou Correio ou e-mail.
10.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
11 - DO PAGAMENTO
11.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário, em um dos bancos credenciados
pelo Estado, no prazo de até 10 dias corridos da data do recebimento, pela
CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.
11.2 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária: 1471.15.122.701.2002.0001.339039.0.10.1
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido
pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do
Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a
aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:
12.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;
12.1.2 - multas;
12.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar;
12.1.4 - indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação
de outro licitante;
12.2 - A multa será aplicada à razão de 0,1% (hum décimo por cento) sobre o valor
total dos serviços em atraso, por dias de atraso na execução dos serviços (em caso
de serviços).
12.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato.
12.4 - A sanções previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3 poderão ser aplicadas
cumulativamente, com a do item 12.1.2, ou não, de acordo com a gravidade da
infração, assegurada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato e, de 10(dez) dias, para a hipótese de aplicação
da declaração de inidoneidade.
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12.5 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES
12.5.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a
Administração Pública poderá ser também aplicada aqueles que:
12.5.1.1 - Retardarem a execução do pregão;
12.5.1.2- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração;
12.5.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal; e,
12.5.1.4 - Não mantiverem a proposta.
12.6 - indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de
outro licitante;
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
13.2 - Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, qualquer pessoa,
inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório
do pregão.
13.2.1 - Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados,
por escrito, à DRHL – Diretoria de Recursos Humanos e Logística, podendo ser
endereçados, também, para o e-mail marcelo.candido@urbano.mg.gov.br ou
ainda encaminhada por FAX, para o número (31) 3915-7002 no mesmo prazo
do item 13.2.
13.2.2 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados
deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone, FAX e e-mail).
13.2.3 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro
horas contados da sua protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável
pela elaboração do edital ou pelo órgão jurídico, conforme o caso;
13.2.4 – Será designada nova data para realização do certame quando:
13.2.4.1 - for acolhida a impugnação contra o ato convocatório,
13.2.4.2- o pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no
item 13.2.3,
13.2.4.3 – houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto
quando a alteração não afetar a formulação das propostas.
13.2.5 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados
mediante correspondências enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX
ou e-mail.
13.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
13.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão
do pregão.
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13.5 - O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer
acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei
8.666/93.
13.6 – O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e
acessível a todos os interessados;
13.7 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto deste pregão.
13.8 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em
todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente comprovado.
13.9 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
13.10 - Caberá a empresa credenciada acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
13.11 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos
sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 9:00 às
12:00 ou de 14:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, pelo Fax (31) 39157002, pelo e-mail: marcelo.candido@urbano.mg.gov.br
13.12 - Este edital encontra-se disponível
www.urbano.mg.gov.br e www.compras.mg.gov.br

gratuitamente

nos

sítios

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2012.

Vânia Maria S. M. P. da Cunha
Superintendente de Planejamento Gestão e Finanças
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
SERVIÇOS EDITORIAIS DE PUBLICAÇÔES DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
SEDRU
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviços editoriais para confecção de
5.000 (cinco mil) exemplares impressos, bem como 5.000 (cinco mil) exemplares em
arquivo digital, gravado em CD, a serem anexados ao impresso. O livro possuirá
capa, sobrecapa, miolo de 200 (duzentas páginas), formato aberto de 460 x 210
mm, diagramação com identidade visual, ISBN, código de barras, conforme
especificações técnica do livro “PLANOS DIRETORES EM MINAS GERAIS:
experiências e arranjos recentes”.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
2.1 Tiragem da publicação: 5.000 exemplares
2.2 Capa: papel Triplex 250 g/m². – 4/4 cores – com orelhas de 7 cm,
laminação fosca/ 01 lado.
2.3 Formato fechado: 15 x 21 cm
2.4 Lay-out com sangria: as medidas não incluem sangria, pede-se acrescentar
as margens de segurança (0,5mm)
2.5 Miolo: 200 páginas em Off-set, 75 g/m². 1/1 cores diferenciadas: 150 páginas
iniciais em branco e as 50 restantes na cor marfim. Nas folhas brancas serão
impressos os artigos técnicos e nas folhas marfins o Relatório Trienal do
Conselho.
2.6 Acabamento: Lombada quadrada colada (cola Pur).
2.7 Softwares: texto em Windows-Word, tabelas em Excell, mapas em Mapinfo,
fotografias em JPEG (300 dpi), logotipos em Corel ou Ilustrator.
2.8 Formato
aberto
(inclui
duas
orelhas):
7/orelha+15/capa+
2/lombada+15/contracapa+7/orelha) x 21 cm. Total = 46x21cm
2.9 Faca especial para colocação de CD: colado na contracapa do livro, com
corte especial e abertura para inserir CD: 14x14 cm
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2.10 5.000 (cinco mil) CD´s com arquivos de mapas dos Planos Diretores, a
serem anexados em cada exemplar do livro, na bolsa descrita no item 2.9
deste termo de referência.
3. OBSERVAÇÕES SOBRE A DIAGRAMAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL
3.1 A contratante exige que a identidade visual tenha unidade gráfica, com base
na logo do CONEDRU, com possiblidade de reaplicá-la em outras
publicações futuras do Conselho.
3.2 Haverá na publicação cinco logotipos: CONEDRU, SEDRU, Governo de
Minas, Rede de Avaliação e Capacitação para Implementação dos Planos
Diretores Participativos, PUC Minas. Cada entidade fornecerá seu logotipo
digitalizado.
3.3 Fornecer lay-out com sangria.
3.4 Deverão ser entregues, ainda, 2 (dois) CDs contendo: o arquivo em PDF,
relativo ao arquivo final do miolo do livro, bem como os arquivos
correspondentes à arte final do livro, capa e miolo, em sua última prova.
4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
A empresa fornecerá:
4.1 Criação e arte da Capa e Miolo; ajuste e criação da capa, segunda capa,
orelhas, envelope interno, anexado à contracapa, para CD e diagramação;
projeto gráfico do layout personalizado, com ajustes até a fase de arte final.
4.2 Preparação do Texto em língua pátria– Revisão do Texto em língua pátria por
profissional habilitado, tradução do resumo e das palavras chaves em (língua
estrangeira inglês e espanhol), revisão de Ilustrações (fotografias, quadros,
gráficos e mapas)
4.3 Registros e Documentação • ISBN com código de barras: • Ficha
catalográfica: • Depósito legal: O Depósito Legal é a remessa do livro do autor
objetivando assegurar a coleta, a guarda e a difusão da produção intelectual
brasileira, visando à preservação e formação da Coleção Memória Nacional. •
EDA: O registro no EDA (Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca
Nacional) permite o reconhecimento da autoria, especifica direitos morais e
patrimoniais e estabelece prazos de proteção tanto para titulá-lo quanto para
seus sucessores.
4.4 Anexo Digital – Fornecimento, gravação e plotagem de 5.000 CD’s.
4.5 Impressão de 5.000 unidades de livros.
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5. ESCOPO DO FORNECIMENTO
5.1 O arquivo eletrônico será entregue à empresa licitante vencedora a partir da
data da assinatura do contrato.
5.2 Após o recebimento do contrato e dos arquivos eletrônicos, a empresa licitante
vencedora terá o prazo de 07 (sete) dias consecutivos para submeter as
provas de prelo à apreciação do contratante, e, a partir da aprovação final
desse material, iniciar-se à o cômputo do prazo para a entrega do mesmo.
5.3 Caso seja verificado algum tipo de problema nos arquivos que possa vir a
comprometer o cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital, a empresa
licitante vencedora deverá notificar imediatamente o contratante, por escrito,
para que sejam tomadas as medidas necessárias.
5.4 Serão exigidas tantas provas quantas forem necessárias para aprovação antes
da impressão gráfica, ou seja, haverá pelo menos uma prova de arte, uma
prova de diagramação, uma prova de cor, uma prova de impressão.
5.5 Se necessário, a empresa licitante vencedora deverá produzir tantos fotolitos
ou bonecas, quanto forem necessários para a impressão do material.
5.6 Caso a empresa trabalhe com fotolitos, a licitante deverá apresentar em sua
proposta o custo unitário para produção de fotolitos para impressão do
material.
5.7 Nos preços apresentados para os serviços gráficos de diagramação com
identidade visual e impressão do livro deverão estar incluídas todas as
despesas com mão-de-obra e material necessários à perfeita execução dos
serviços, incluindo prova de cor.
5.8 A equipe técnica da SEDRU se reserva o prazo de 03 (três) dias úteis para
análise de cada prova(s).
5.9 Caso sejam produzidos fotolitos, os mesmos deverão ser devolvidos à
SEDRU, juntamente com as mídias eletrônicas, no prazo máximo de 07(sete)
dias após o término dos serviços.
5.10 Quando da aprovação da amostra, a empresa vencedora receberá o “de
acordo”, por meio de ofício, e poderá dar início aos trabalhos contratados.
5.11 A entrega dos livros deverá ocorrer até 30 (dias) dias corridos,
impreterivelmente, da data de aceite das provas.
5.12 As provas deverão ser entregues no CONEDRU- SEDRU – Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo
Gianetti, s/n, bairro Serra Verde- Edifício Minas, 14º andar , fone- (31) 39159006, num prazo máximo de 02 (dois) dias corridos. A entrega deve ser
agendada com o Núcleo Executivo do CONEDRU, através dos telefones (31)
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3915 9006 ou 3915 3840 e o desembarque e entrega em mãos deverá ser
por conta da instituição contratada.
5.13 A contratada deve entregar o material completo: CD já anexado ao livro.
5.14 A contratada deverá providenciar a embalagem dos produtos em pacotes,
respeitando o número máximo de 50 unidades de livros e 50 unidades de
CDs por pacote, com embalagem de espessura adequada ao tipo e peso do
material, a fim de evitar avarias ou deteriorações durante o transporte até seu
destino final.
5.15 A embalagem dos pacotes deverá resistir ao manuseio, ainda que sob
condições adversas; à exposição a extremas temperaturas; maresia e chuva
durante seu transporte e armazenamento ao relento.
6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 Caberá à empresa Contratada:
6.1.1 Cumprir fielmente com a obrigação contraída, de modo que os serviços se
realizem com esmero e perfeição, consoante ordem de serviço emitida
pela SEDRU, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade,
conforme descrito neste Termo de Referência.
6.1.2 Cumprir os prazos necessários à realização dos serviços, conforme o
caso, sob pena de aplicação de multa e demais cominações;
6.1.3 Acatar as exigências da SEDRU quanto à execução dos serviços;
6.1.4 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados
relativamente à execução dos serviços contratados;

pela

SEDRU

6.1.5 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela SEDRU
quanto à execução dos serviços contratados;
6.1.6 Atender a todas as especificações constantes do item 2 do referido Termo
de Referência;
6.1.7 Entregar o material devidamente embalado na SEDRU – Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo
Gianetti, s/n, bairro Serra Verde- Edifício Minas, 14º andar. A entrega deve
ser agendada com o Núcleo Executivo do CONEDRU, através dos
telefones (31) 3915 9006 ou 3915 3840 e o desembarque e entrega em
mãos deverá ser por conta da instituição contratada.
6.1.8 Devolver o original do projeto gráfico do layout personalizado;
6.1.9 Entregar à SEDRU a proposta detalhada conforme item 2.
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6.2 Caberá à Contratante
6.2.1 Emitir ordem de serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com
todas as informações necessárias à realização dos trabalhos;
6.2.2 Acompanhar, fiscalizar, aprovar e receber a execução do serviço, através
do Núcleo Executivo do CONEDRU, sob os aspectos qualitativo e
quantitativo e exigirá medidas corretivas da parte a ser contratada, se
necessário.
6.2.3 Receber o material em conformidade com o solicitado no presente termo
6.2.4 Fornecer o projeto gráfico do layout personalizado para a impressão da
publicação.
6.2.5 Zelar pelo cumprimento dos padrões definidos entre as partes,
determinando à Contratada refazer os serviços, sem ônus para a SEDRU,
tantas vezes quanto necessárias, quando não apresentarem as
especificações estipuladas;
6.2.6 Na hipótese de rejeição dos serviços, a SEDRU deverá fazer por escrito as
observações que julgar necessárias à sua perfeita conclusão;
6.2.7 Conferir e atestar, por intermédio de técnico do Núcleo Executivo do
CONEDRU, as Notas Fiscais referentes aos serviços e o seu devido
pagamento no prazo estipulado.

Riza Helena Apolinária de Lima
Núcleo Executivo do CONEDRU
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO N° 001 /2012 - TIPO ELETRÔNICO
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2012
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA
PREENCHIMENTO PELA PROPONENTE
PROPOSTA
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Representante Legal
Estado civil do Representante
Legal
Identidade do Representante Legal

Nacionalidade
do
Representante Legal
CPF do Representante Legal
VALOR TOTAL

LOTE ÚNICO - DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS.

R$
Prazo
Entrega

de

Prazo de Validade da Proposta
Data:
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação e que estamos de acordo com todas as
normas da solicitação de propostas e seus anexos.
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDITORIAIS PARA A PUBLICAÇÃO, EM MEIO
FÍSICO,
DE
EDIÇÕES
SOBRE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA
URBANA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA
URBANA E A EMPRESA >nome da empresa<
PROCESSO N.º
O Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, com sede na Rodovia Prefeito Américo
Gianetti, s/n Edifício Gerais - 14º andar - Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, MG
- CEP: 31630-901 inscrita no CNPJ sob o n.º 05.475.097/0001-02, representada pelo
seu titular, o Secretário de Estado__________, CI n.º MG – __________ e CPF n.º
_____________, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a
empresa _____________ sediada na _________ Bairro ______________,CNPJ n.º
______________ representada pelo Senhor _____________ portador do CPF/MF
n.º_______________ e da Cédula de Identidade n.º
_____________, neste
contrato denominada CONTRATADA, têm, entre si, acordados os termos deste
contrato de prestação de serviços técnicos referentes à elaboração de plano regional
estratégico em torno de grandes projetos minerários no norte de Minas; plano
regional estratégico em torno de grandes projetos minerários no médio espinhaço
que entre si celebram o estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU, em conformidade
com a licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2012, e com proposta
respectiva, autorizada mediante ato homologatório de fls. ___________ deste
processo, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes, sujeitando-se as
partes às disposições da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, suas
alterações, e, no que couber, à toda a legislação vigente aplicável ao presente
instrumento.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. O objeto do contrato é a prestação de serviços Editoriais para a publicação, em
meio físico, de Edições sobre Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
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1.2. Os serviços ora contratados são os constantes da proposta da CONTRATADA à
Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2012, parte integrante e inseparável deste
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
Integram e completam o presente Contrato, no que não o contrariam, e
independentemente de transcrição para todos os efeitos, os seguintes documentos:
2.1. Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº001/2012, e seus anexos;
2.2. PROPOSTAS TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇOS e demais documentos
apresentados pela CONTRATADA;
2.3. Atas de julgamento das Propostas e dos Recursos porventura interpostos;
2.4. ANEXO I do Edital – TERMO DE REFERÊNCIA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço global do presente contrato, é de R$ ________ (__________), no qual já
estão incluídos todos os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais
despesas de qualquer natureza, razão pela qual nenhum outro valor será devido
pela CONTRATANTE em decorrência da execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1. A CONTRATADA obedecerá às condições do Edital nº 001/2012 para o perfeito
cumprimento do objeto deste contrato e ao cronograma de trabalho apresentado em
sua proposta.
4.2. A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos imediatamente após a data de
assinatura do contrato.
4.3. A CONTRATADA manterá fixa a equipe de trabalho indicada na PROPOSTA
TÉCNICA.
4.4. Os trabalhos deverão ser desenvolvidos em conformidade com o indicado no
TERMO DE REFERÊNCIA, que integra este documento contratual independente de
transcrição.
4.4.1. O objeto deste contrato será desenvolvido na sede da CONTRATADA e na
região de referência, conforme o disposto no Anexo I.
4.4.1.1. O presente Contrato deverá garantir a proteção dos direitos aos
responsáveis pela produção dos trabalhos de estudos e pesquisas multidisciplinares
aplicadas.
4.4.1.2. A CONTRATANTE e a CONTRATADA, em comum acordo, durante a
vigência deste Contrato, poderão ceder direitos de uso de dados, informações,
relatórios e outros documentos pertinentes, para outros que desejarem utilizá-los
para fins acadêmicos, de pesquisa e de apresentação e seminários, congressos e
outros eventos de cunho científico.
4.4.1.3. Após a vigência deste Contrato, a CONTRATANTE, a CONTRATADA e
seus pesquisadores poderão utilizar os dados, informações e relatórios necessários

23

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLITICA URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

à realização do objeto deste contrato para fins acadêmicos e de pesquisa, inclusive
publicações, desde que a CONTRATANTE seja citada como autora dos mesmos.
4.4.1.4. Pertencem a CONTRATANTE os resultados técnicos dos estudos e
pesquisas para os fins celebrados neste contrato.
4.5. A CONTRATADA deverá entregar até o quinto dia útil do mês subsequente ao
mês que se deu o término da etapa, os produtos, documentos ou relatórios
pertinentes, devidamente assinados pelo do contrato, para avaliação pela
CONTRATANTE e posterior emissão de seu aceite.
4.6. A CONTRATANTE terá 15 (quinze dias) dias úteis para avaliar os produtos ou
relatórios entregues e opinar sobre o seu aceite e, em caso de negação, convocar o
coordenador Geral do Contrato para prestar esclarecimentos e fazer as correções
cabíveis, devendo ser dada continuidade na execução dos trabalhos desta etapa até
que ela seja concluída.
4.7. Uma etapa somente será considerada concluída quando for dado o aceite no
relatório correspondente pela CONTRATANTE.
4.8. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito o encerramento dos trabalhos à
CONTRATANTE, entregando, na oportunidade, o relatório final dos trabalhos.
4.9. Após o encerramento dos trabalhos, desde que cumprida a entrega de todos os
produtos, documentos e relatórios pela CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá,
em até 10 (dez) dias úteis, providenciar o Recebimento Definitivo, no qual constará o
"ACEITE" e a "APROVAÇÃO" final dos serviços objeto do contrato.
4.10. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na
execução dos serviços, será lavrado Termo de Recusa, onde serão apontadas as
falhas e irregularidades constatadas.
4.11. A CONTRATANTE poderá aceitar, a seu critério, o recebimento de parte dos
serviços, desde que obedecidas as condições vigentes.
4.12. A CONTRATADA não poderá substituir membros da equipe indicada para
realizar os trabalhos, na PROPOSTA TÉCNICA, sem a anuência da
CONTRATANTE.
4.12.1. A substituição que trata a cláusula anterior deverá ser autorizada pela
CONTRATANTE, que deverá, antes de autorizar, solicitar à CONTRATADA que
apresente para o novo membro, os documentos abaixo, demonstrando que este
possui qualificação técnica igual ou superior ao membro a ser substituído.
4.12.1.1. Currículo e Atestado, emitido por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, comprovando que o profissional de nível superior indicado para
substituir um membro da equipe executou a prestação de serviços de
consultoria equivalente a solicitada, de acordo com o perfil do profissional
substituído.
4.12.1.1.1. A substituição do Coordenador Geral somente poderá se dar em
razão de força maior ou caso fortuito.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, em até 15
(quinze) dias a contar da data de emissão do aceite da etapa pelo Representante da

24

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLITICA URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

Administração indicado na cláusula décima primeira deste contrato, e recebimento
das respectivas faturas ou notas fiscais pela CONTRATANTE, observado o disposto
no TERMO DE REFERÊNCIA.
5.1.1. As faturas ou notas fiscais deverão ser endereçada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Politica Urbana - Superintendência de Planejamento e
Gestão da Infraestrutura Urbana e Rural localizada na Rodovia Prefeito Américo
Gianetti, s/n, Bairro Serra Verde , Belo Horizonte, MG, Edifício Gerais 14º andar CEP 31630-901.
5.1.2. As faturas ou notas fiscais mensais deverão ser emitidas com a expressa
indicação do número do Contrato, a descrição do evento a que se refere e destaque
dos impostos incidentes e eventuais deduções e/ou retenções legais, e
apresentadas juntamente com os documentos que comprovem os recolhimentos dos
encargos sociais e tributários legalmente exigidos, conforme relação a ser fornecida
pela CONTRATANTE, sob pena da não liberação dos pagamentos.
5.1.3. Caso o faturamento seja feito em desacordo com os termos do contrato, as
faturas ou notas fiscais poderão ficar retidas no órgão da CONTRATANTE
responsável pela administração do contrato, aguardando a chegada da
documentação em ordem, e o novo prazo de vencimento será contado de acordo
com a condição de pagamento estipulada no caput desta cláusula, a partir do
protocolo do último documento entregue.
5.1.4. Sendo necessárias providências complementares por parte da
CONTRATADA, para o adimplemento de quaisquer obrigações, o decurso de prazo
para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que
estas forem cumpridas, caso em que não será devida qualquer modificação do valor.
5.2. Os pagamentos estão sujeitos às seguintes deduções e/ou retenções:
5.2.1. tributos, taxas e outros encargos incidentes na fonte;
5.2.2. retenções e/ou detenções determinadas por lei ou contratualmente
previstas.
5.3. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI/MG, em moeda corrente nacional, observando o disposto a
seguir:
5.4. O pagamento dos trabalhos será realizado de acordo com o cronograma físico
financeiro, de acordo com os produtos previstos.
5.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da CONTRATANTE, o
pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do
INPC, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.
5.6. Fica desde já, ajustado que a liberação do pagamento das Faturas/Notas
Fiscais, correspondentes ao pagamento dos serviços executados, estará
condicionada à plena e cabal comprovação do cumprimento de todas as obrigações
trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributárias e outras, a que estiver sujeita a
CONTRATADA.
5.7. Sem prejuízo de qualquer outra disposição contratual, vindo a CONTRATANTE
a responder por qualquer ação ou reclamação proposta por empregados da
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CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro em decorrência dos
serviços prestados, poderá a CONTRATANTE, mediante simples notificação escrita,
reter e utilizar os créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante
necessário ao pagamento integral da obrigação exigida, incluindo custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
5.8. Os valores retidos e não utilizados pela CONTRATANTE serão devolvidos à
CONTRATADA, sem qualquer atualização, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a
extinção da ação ou reclamação.
5.9. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de recolhida a multa
devida à CONTRATANTE.
5.10. A CONTRATADA deverá entregar até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
mês que se deu o término da etapa, os produtos, documentos ou relatórios
pertinentes para avaliação pela CONTRATANTE e posterior emissão de seu aceite.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária: 1471.15.122.701.2002.0001.339039.0.10.1
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
7.1. Sem prejuízo das disposições das cláusulas e anexos deste termo de contrato e
em cumprimento às suas obrigações contratuais, além das decorrentes de lei e de
normas regulamentares, constituem encargos específicos da CONTRATADA pela
prestação de serviços técnicos:
7.1.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões em
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato;
7.1.2 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas na
licitação;
7.1.3. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal,
trabalhista, previdenciária, de seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo
todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos
ônus resultantes das infrações cometidas;
7.1.4. Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade
como empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto deste
contrato;
7.1.5. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
convenentes ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;
7.1.6. Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências
e obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente
de trabalho, ainda que verificados nas dependências da CONTRATANTE, os quais
com esta não terão qualquer vínculo empregatício;
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7.1.7. Responsabilizar-se pelas providências judiciais ou extrajudiciais para a
solução das questões ligadas a danos causados a terceiros, por culpa ou omissão
sua ou de seus prepostos, e tomá-las a seu próprio nome e às suas expensas;
7.1.8. Todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do Contrato que
diretamente ou indiretamente responsabilizem a CONTRATANTE em seus
processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos pagamentos das
faturas em nome da CONTRATADA e suas respectivas liberações somente
ocorrerão quando, judicialmente, a CONTRATANTE for excluída da lide pela Justiça
desta responsabilidade;
7.1.9. Credenciar representante junto a CONTRATANTE, o qual deverá possuir os
conhecimentos e a capacidade profissionais necessários, bem como ter autonomia e
autoridade para resolver qualquer assunto relacionado com os serviços contratados;
7.1.10. Colaborar com a fiscalização da CONTRATANTE em qualquer etapa de
desenvolvimento deste contrato, proporcionando-lhes assistência e facilidades
necessárias ao exercício de suas funções;
7.1.11. Apresentar-se à CONTRATANTE sempre que solicitada, através do
representante credenciado;
7.1.12. Participar de reuniões com a CONTRATANTE, sempre que convocado,
acatando toda determinação que se refira à fiel e melhor execução do contrato;
7.1.13. Observar a programação dos serviços constantes do cronograma de trabalho
e suas eventuais alterações;
7.1.14. Fornecer à CONTRATANTE relação nominal dos profissionais contratados
designados para a execução dos serviços onde constem, as datas de assinatura e
validade dos contratos de prestação de serviços, atualizando em ambos os casos,
as informações quando da substituição, admissão e demissão do empregado, e
rescisão do contrato de prestação de serviços, responsabilizando-se pelos encargos
trabalhistas, cíveis, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato;
7.1.15. Afastar, após notificação, todo empregado que, a critério da
CONTRATANTE, proceder de maneira desrespeitosa para com os empregados e
clientes desta, além do público em geral;
7.1.16. Reforçar ou substituir os seus recursos de pessoal se for constatado a sua
inadequação para realizar os serviços;
7.1.17. Comunicar à CONTRATANTE, toda vez que ocorrer afastamento,
substituição ou inclusão de qualquer elemento da que esteja prestando serviços à
CONTRATANTE, e no caso de substituição ou inclusão, a CONTRATADA anexará
os respectivos currículos, ficando a cargo da CONTRATANTE aceitá-los ou não,
observado o art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93;
7.1.18. Em especial para o(s) profissional (is) que possibilitou (aram) a qualificação
técnica da CONTRATADA quando da licitação ou para qualquer outro membro da
EQUIPE FIXA, em caso de necessidade de substituição, esta somente poderá
ocorrer por profissional de currículo equivalente ou superior ao substituído;
7.1.19. Responsabilizar-se integral e diretamente pelos serviços contratados e
mencionados em quaisquer dos documentos que integram o presente termo de
contrato, nos termos da legislação vigente;
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7.1.20. Reparar e corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução;
7.1.21. Fica reservado à CONTRATADA, sempre em conjunto com a
CONTRATANTE, constituir a EQUIPE FIXA da CONTRATANTE, considerando-se o
grau de instrução e a experiência necessária e suficiente para tanto;
7.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
7.2.1. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste Contrato;
7.2.2. Fiscalizar a execução dos serviços objeto deste Contrato;
7.2.3. Manifestar por escrito, sobre os relatórios e demais elementos fornecidos pela
CONTRATADA, bem como, solicitar da mesma forma as providências necessárias à
correção e revisão de falhas ou defeitos verificados nos serviços.
7.2.4. Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas
na execução do contrato e receber dela as informações acerca das providências
adotadas;
7.2.5. Assegurar ao pessoal da CONTRATADA, devidamente credenciado, o acesso
às instalações para a plena execução do contrato;
7.2.6. Prestar em tempo hábil, todas as informações à CONTRATADA, necessárias
ao bom e fiel desempenho do contrato;
7.2.7. Decidir com o representante da CONTRATADA todas as questões que
surgirem durante a execução do contrato e a ele relativas.
7.2.8. Trabalhar sob orientação da Superintendência de Planejamento e Apoio ao
Desenvolvimento Regional – SPADR, da CONTRATANTE e executar os trabalhos
em conformidade com as especificações constantes no anexo I.
CLÁUSULA OITAVA – DA PROPRIEDADE E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
8.1. Os originais de relatórios, em meios impressos e digitais, bem como outros
documentos, preparados pela CONTRATADA, para execução dos serviços
determinados neste contrato, serão de propriedade da CONTRATANTE, devendo a
ela ser entregue, à medida que forem sendo elaborados. Fica entendido, todavia,
que a CONTRATADA poderá ter em seus arquivos e para sua exclusiva consulta
registro e cópia dos aludidos documentos.
8.2. A divulgação ou reprodução desse material, no todo ou em parte, é competência
exclusiva da CONTRATANTE. Unicamente para fins de demonstração da
capacidade profissional, a CONTRATANTE autorizará sua divulgação restrita pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA – DOS MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
9.1. Qualquer falta cometida pela CONTRATADA somente poderá ser justificada,
desde que comunicada por escrito, e não considerada como inadimplência
contratual, se provocada por fato fora de seu controle, de conformidade com o
Código Civil Brasileiro.
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9.2. Ocorrendo motivo de força maior, a CONTRATADA notificará, de imediato e por
escrito, o representante da Administração sobre a situação e suas causas. Salvo se
a CONTRATANTE fornecer outras instruções por escrito, a CONTRATADA
continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do contrato, na medida do
razoavelmente possível e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir
aquelas obrigações não impedidas pelo evento de força maior.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento total ou parcialmente deste termo de contrato, ensejará
aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, obedecidos
os critérios abaixo, nos termos do Decreto Estadual nº 43.701, de 2003:
10.1.1. Advertência – para comunicação formal, ao fornecedor, sobre o
descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas e a determinação
da adoção das necessárias medidas de correção;
10.1.2. Multa – observados os seguintes limites máximos:
10.1.2.1. de 0,3% (três décimos por cento) pro rata die, até o trigésimo dia de
atraso, injustificado, sobre o valor do serviço não realizado;
10.1.2.2. de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente;
10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994/01 e
no art. 24, do Decreto n° 43.701/03;
10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
10.2. O valor das multas aplicadas, nos temos da cláusula 10.1.2, deverá ser
recolhido à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da
notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por
ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.
10.3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no
contrato.
10.4. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
restritivas de direitos, constantes do Decreto Estadual n° 43.701, de 2003.
10.5. As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente,
ou não, de acordo com a gravidade da infração, observados os dispositivos do
Decreto Estadual nº 43.701/03, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.
10.6. A aplicação das sanções somente ocorrerá após ter sido assegurado o
contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação vigente.
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10.7. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados
por motivo de força maior ou caso fortuito.
10.8. Iniciado o processo de multa, caso o fornecedor não tenha nenhum crédito
para pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum
pagamento até que a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.
10.9. As penalidades de advertência, multa e suspensão temporária serão aplicadas
pela CONTRATANTE e a penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada
pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, nos
termos do art. 18 do Decreto nº 43.701, de 2003.
10.10. As multas estipuladas na cláusula 10.1.2 serão aplicadas nas demais
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
10.11. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo
ou em parte, quando o atraso na prestação do serviço for devidamente justificado
pela firma e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços será exercida
pela Senhora Riza Helena Apolinária de Lima – Masp 1.133.047-9, servidora
estadual responsável pelo Núcleo Executivo do CONEDRU.
11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vício redibitório e, na ocorrência deste, não
implique em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.
11.3. A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o material
recebido e/ou o serviço prestado, se considerados em desacordo ou insuficientes,
conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA e pela
especificação do material e/ou serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
12.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da sua
assinatura.
12.2. O presente contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações
e/ou prorrogações contratuais, mediante termo aditivo, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, salvo o acréscimo previsto no § 1º do art. 65 da mesma lei que somente
ocorrerá dentro do exercício financeiro vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação
das penas de advertência, multa ou rescisão do contrato, e no prazo de 10 (dez)
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dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso da pena de declaração de
inidoneidade.
13.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou
o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias
úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade
competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA
14.1. Todas as informações e dados que a CONTRATADA tenha acesso ou que lhe
seja fornecida pela SEDRU, será objeto de sigilo, indefinidamente, salvo se
expressamente estipulado em contrário pela SEDRU. Não será considerada
informação sigilosa aquela que:
14.1.1. seja ou venha a ser identificada como de domínio público;
14.1.2. se encontrava na posse legítima da CONTRATADA, livre de qualquer
obrigação de sigilo, antes de sua revelação pela SEDRU;
14.1.3. seja expressamente identificada pela SEDRU como “não sigilosa”.
14.2. A CONTRATADA responsabiliza-se integralmente pelos atos de seus
subordinados praticados nas dependências da SEDRU, ou mesmo fora delas, que
venham a causar danos a esta ou a seus funcionários ou colocar em risco o
patrimônio da SEDRU, com a substituição imediata daqueles que não
corresponderem ao padrão de comportamento exigido.
14.3. O não cumprimento da obrigação do compromisso de sigilo, estabelecido neste
CONTRATO, possibilitará a imediata rescisão do CONTRATO firmado entre as
partes, sem qualquer ônus para a SEDRU. Neste caso, a CONTRATADA, estará
sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e
danos comprovadamente sofridos pela SEDRU, ou terceiro prejudicado, sem
prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e Decreto Estadual 44.431/06.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA RESCISÃO
15.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos
casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e
amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II combinado com o art. 78 da mesma
Lei.
15.2. Na hipótese da rescisão prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93, ser
procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a aplicar
as penalidades previstas na Cláusula Oitava deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
16.1. Todas as dívidas da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, decorrentes
da execução deste Contrato, serão inscritas na Dívida Ativa do Estado de Minas
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Gerais, pelo órgão competente da Administração Estadual, para fins de cobrança
judicial, na forma do art. 566, inciso I e art. 578 do Código de Processo Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
17.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
17.2. A execução deste contrato e os casos omissos serão regidos em conformidade
com Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
17.3. É vedada a caução ou a utilização do Contrato para qualquer operação
financeira, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato na Imprensa
Oficial de Minas Gerais, em forma resumida, em obediência ao disposto no
parágrafo único do art. 61 da Lei federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DO FORO
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer
dúvidas na aplicação deste contrato em renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas
partes contratantes.
Belo Horizonte,

de

de 2012.

CONTRATANTE:
__________________________________________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

CONTRATADA:
__________________________________________________________________
EMPRESA
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