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EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  

  

MMooddaalliiddaaddee::  PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  NN..ºº  000033//22001166..  

RReeggiimmee::  PPrreessttaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  

TTiippoo::  MMEENNOORR  PPRREEÇÇOO  

  

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, 

monitoramento e análise de matérias jornalísticas pertinentes a atos, fatos, programas e ações 

do Governo do Estado de Minas Gerais veiculadas em emissoras de rádio e televisão, 

estaduais e nacionais, em canais abertos e a cabo. 

 

RECIBO 

 

A empresa ______________________________________________________ retirou 

este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

__________________________.  

             _____________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

Identificação e Assinatura 

 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À DIRETORIA DE GESTÃO E 

LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV, PELO E-

MAIL: ccoommpprraass@@ggoovveerrnnoo..mmgg..ggoovv..bbrr,,  PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

mailto:compras@governo.mg.gov.br
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EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  

  

MMooddaalliiddaaddee::  PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  nnºº  000033//22001166..  

  

  

1 – PREÂMBULO 

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo,  torna 

pública a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, em sessão pública,  nas 

salas de reuniões de nºs.06 e 07, localizada no  13º andar do Prédio Minas,  da Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves, situada na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001, 

Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, para a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de coleta, monitoramento e análise de matérias jornalísticas pertinentes 

a atos, fatos, programas e ações do Governo do Estado de Minas Gerais, veiculadas em 

emissoras de rádio e televisão, estaduais e nacionais, em canais abertos e a cabo, para 

atendimento à Superintendência de Imprensa, da Subsecretaria de Comunicação Social – 

SUBSECOM da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, nos termos da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, e do 

Decreto Estadual nº 44.786, de 19 de abril de 2008. 

 

Este pregão será amparado pela  Lei Complementar  nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

pelas Leis Estaduais n.º 13.994, de 18 de setembro de 2001,  nº 20.826, de 31 de julho de 

2013,  pelos Decretos Estaduais  n.º 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de 

outubro de 2007, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009,   

pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF nº 8.727, de 21 de setembro de 2012, nº 8.898, de 

14 de junho de 2013, e nº 4.670, de 05 de junho de 2014, pelas Resoluções SEPLAG nº 58, de 

30 de novembro de 2007,  nº 13, de 07 de fevereiro de 2014, aplicando-se subsidiariamente, a 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, que dele constituem parte integrante para todos os efeitos legais. 

1.1 O pregão será realizado pela pregoeira Nelma Orlandi Fiuza Costa, designada por meio da 

Resolução SEGOV nº 491, de 29 de fevereiro de 2016, e equipe de apoio constituída pelos 

seguintes servidores: Erick Hering Fonseca, Jurandir Gonçalves de Sales e Eudo Gilberto 

Fernandes Ferreira. 

1.1.1 Em caso de impossibilidade de comparecimento da pregoeira indicada no item anterior, 

atuará como substituto o pregoeiro Roney de Aguiar Costa, designado por meio da 

Resolução SEGOV nº 491, de 29 de fevereiro de 2016. 
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1.2 A abertura da sessão de pregão terá início no dia 09/08/2016, às 10h30mm.. 

 

1.2.1 Todas as referências de tempo do Edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas 

no sistema e na documentação relativa ao certame. 

 

2 – OBJETO  

 

2.1   A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de coleta, monitoramento e análise de matérias jornalísticas pertinentes a atos, 

fatos, programas e ações do Governo do Estado de Minas Gerais, veiculadas em emissoras de 

rádio e televisão estaduais e nacionais, em canais abertos e a cabo, para atendimento a 

Superintendência Central de Imprensa da Subsecretaria de Comunicação Social – 

SUBSECOM, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I e 

exigências estabelecidas  neste edital e seus anexos.  

 

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

 

3.1- Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados 

por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao pregoeiro até o 5º (quinto) 

dia após a publicação do aviso do Edital. 

 

3.2 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por 

meio de encaminhamento de mensagem ao correio eletrônico: compras@governo.mg.gov.br. 

 

3.2.1 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, razão Social e nome completo do representante que pediu 

esclarecimentos, se pessoa jurídica, e CPF e nome completo, se pessoa física) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

 

3.2.2- Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por intermédio de 

retorno de mensagem para o correio eletrônico do solicitante, àqueles que enviaram 

integral e corretamente a solicitação de retirada do Edital. 

 

3.3- Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º 

(quinto) dia após a publicação do aviso do mesmo, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

mailto:compras@governo.mg.gov.br
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3.3.1- O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao 

Pregoeiro,  que deverá ser  protocolizado junto à Diretoria de Gestão e Logística da 

Secretaria de Estado de Governo, Lado Ímpar do 1º andar do Prédio Gerais da Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves, situada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 

4.001, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte - MG, no horário de 09h00min às  12h00min e 

de 14h00min às 17h00min, observado o prazo previsto no  subitem 3.3 deste ato 

convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem 

necessárias. 

 

3.3.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 

interessados. 

 

3.4    Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, 

serão divulgados pelo pregoeiro no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais 

(www.compras.mg.gov.br) ou no site oficial da Secretaria de Estado de Governo: 

www.governo.mg.gov.br . 

 

3.4.1 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital 

tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

 

3.5 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 

em  que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.6- A não impugnação do Edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do 

direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

3.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se 

o vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram os 

prazos em dia de expediente na Administração Pública. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1   Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a 

atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências 

contidas neste Edital.   

4.2 Não poderão participar as empresas que: 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
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4.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

4.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública 

Estadual. 

4.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

4.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, 

empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas 

Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 

data da publicação deste Edital.  

4.2.5 Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou 

jurídicas. 

4.3       DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

4.3.1. No caso da participação de empresas reunidas em consórcio, deverá 

acompanhar os documentos de habilitação, a comprovação de compromisso público ou 

particular do consórcio, subscrito pelas empresas consorciadas, com apresentação da 

proporção de participação de cada uma das consorciadas e indicação da empresa 

líder, que deverá representar as consorciadas perante o Estado de Minas Gerais, 

observadas as normas do art. 33 da Lei 8.666/93 e, ainda, as normas do art. 15 do 

Decreto Estadual nº 44.786/08.  

4.3.2 Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/1993, por 

parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o 

somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação 

econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de 

sua respectiva participação.  

4.3.3 As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações 

do consórcio na fase de licitação e durante a execução do contrato. 

4.3.4 Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro 

do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 7.1.6. 
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4.3.5 Apenas os consórcios compostos exclusivamente por empresas de pequeno 

porte e microempresas poderão usufruir dos benefícios legais da Lei Complementar nº 

123/06, desde que a soma do faturamento das empresas consorciadas não ultrapasse 

o limite previsto no inciso II, artigo 3º da LC n.º 123/06. 

4.4  É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 

presente licitação. 

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

4.6 As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um 

consórcio ou de forma isolada. 

4.7 O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

4.8 A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 

5 - DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 - Na sessão pública de realização do pregão, o representante do licitante deverá se 

apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento 

que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, 

ainda, identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou outro documento equivalente; 

5.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 

procuração, com firma reconhecida, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital, ou 

documento que comprove os necessários poderes especiais para formular ofertas e lances 

de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante; 

5.2.1 - No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

licitante, deverá ser apresentado cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social 

juntamente com as alterações que comprovem sua capacidade de representação 

legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de 

obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser 

apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição; 

5.2.2 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com 

firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá 

ser apresentada no momento do credenciamento, cópia autenticada do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social acompanhado da última alteração estatutária ou 

contratual, e ata de eleição da Diretoria em exercício, no qual estejam expressos 

os poderes do signatário para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 



Página 9 de 61 

                          GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS                 
 SECRET              SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                        
                             
 

______________________________________________________________ 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 - Prédio Gerais – 1º andar – Serra Verde  

CEP 31.630-901 – Belo Horizonte - MG 

 

 

5.3 – 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 suas 

alterações e na Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007, deverá 

comprovar a condição de Pequena Empresa quando do seu credenciamento junto ao 

Cadastro Geral de Fornecedores do SIAD; 

5.3.1 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas 

pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 155 (para 

Capital e cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras 

localidades e celular); 

5.3.2 - Para fins de registros cadastrais no CAGEF, a comprovação de condição de 

Pequena Empresa dar-se-á nos termos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº. 

8.727, de 21 de setembro de 2012, com a apresentação: 

5.3.2.1 - Se inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis, do 

original ou de cópia autenticada da declaração de enquadramento 

arquivada ou da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou 

equivalente, da sede da Pequena Empresa; 

5.3.2.2 - Se inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou 

de cópia autenticada da declaração de enquadramento arquivada ou da 

Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa; 

5.3.2.3 – De declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob 

as penas da lei, na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas não emitir os documentos mencionados na cláusula 5.3.2.2, nos 

termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, mediante a comprovação 

dessa circunstância; 

 

5.4 - A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo III deste Edital;  

5.4.1 – A microempresa e a pequena empresa que apresentar restrições na 

documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá fazê-la constar 

da Declaração de que trata a cláusula 5.4 deste Edital, conforme modelo a seguir: 
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DECLARAÇÃO 

A empresa ........................................., CNPJ n.º ........................., declara, sob as penas da 

lei, possuir restrição nos documentos de comprovação da regularidade fiscal, conforme 

faculdade prevista na Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e se 

compromete a 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, sob pena de aplicação do art. 12 da Lei Estadual nº. 14167, de 10 de janeiro de 

2002, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação para o Pregão 

.................... 

Data e local 

___________________________________________ 

Nome e assinatura do dirigente ou representante legal 

 

5.5 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo III. 

5.6 - A declaração de que trata a cláusula 5.4 deverá ser apresentada FORA DE 

QUALQUER ENVELOPE, juntamente com os documentos exigidos para o 

credenciamento; 

5.7 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada; 

5.8 - A ausência do credenciado importará a imediata exclusão do licitante da sessão de 

lances e renúncia ao direito de manifestação de interposição de recursos. 

 

6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

6.1 ENVELOPE 01: 

6.1.1 A proposta comercial deverá ser elaborada em conformidade ao modelo 

constante do Anexo II deste edital e impressa em papel timbrado da empresa, 

em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última 

assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao 

direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata 

compreensão de seu conteúdo. 

6.1.2 A proposta comercial deverá ser entregue pessoalmente ao Pregoeiro, em 

envelope indevassável, fechado, na sessão pública de abertura deste certame, 

conforme endereço, dia e horário especificados no preâmbulo deste Edital. 

6.1.3 O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte 

identificação: 
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6.1.4 Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente 

no ato da entrega de sua proposta comercial. 

6.1.5 O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.1.6 As propostas deverão apresentar preço global para o lote único, sendo vedada 

imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem 

apenas um preço. 

6.1.7 O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por 

lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto. 

6.1.8 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, 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. 

6.1.9 Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente 

nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

6.1.10 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. 

6.1.10.1 Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas 

os preços sem a dedução relativa à isenção do ICMS. 

6.1.10.2 A classificação das propostas, etapa de lances e o julgamento dos 

preços serão realizados a partir dos preços sem a dedução do ICMS, 

inclusive para os fornecedores mineiros. 

ORGÃO/ENTIDADE: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: 

CNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TELEFONE/E-MAIL:  
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6.1.11 O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os 

documentos de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores finais 

ofertados durante a sessão do pregão.  

6.1.11.1 O licitante mineiro, declarado vencedor, deverá informar na proposta 

comercial os preços com o ICMS e os preços resultantes de sua 

dedução. 

6.1.11.2 O disposto no subitem anterior não se aplica as empresas mineiras 

enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

optantes pelo regime do Simples Nacional, que deverão apresentar 

em suas propostas apenas os preços com ICMS. 

6.1.11.3 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte mineiras de que 

trata o subitem anterior, 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/. 

7 – DA HABILITAÇÃO 

 

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital. 

 

7.1     REGULARIDADE JURÍDICA  

 

7.1.1    Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das 

propostas comerciais e das declarações constantes no Anexo III deste Edital e do 

Contrato. 

 

7.1.1.1 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) 

responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração 

Pública. 

  

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

 

7.1.3 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.] 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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7.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício. 

 

7.1.5 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. 

7.1.6 Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou particular, ou 

outro documento indicativo dos propósitos de associação entre os proponentes, em se 

tratando de consórcio instituído para o fim específico de participar do certame. 

 

7.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda – CNPJ. 

7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo à sede do 

Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Certame. 

7.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da 

sede do Licitante e perante  à Fazenda Estadual de Minas Gerais. 

7.2.3.1 A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será 

efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida 

Ativa da União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições 

previdenciárias e de terceiros. 

7.2.3.2 Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do 

Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos 

a tributos estaduais em Minas Gerais por meio da Certidão de Débito 

Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br. 

 

7.2.4 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS. 

7.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei n° 12.440/2011, nos termos do 

http://www.fazenda.mg.gov.br/
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Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.2.6 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito 

de negativas. 

 

7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA: 

 

7.3.1 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. 

7.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no 

período, ou de outro indicador que o venha substituir, comprovando que a licitante 

possui boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um) inteiro. 

7.3.2.1 Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço Patrimonial 

e Demonstrações Contábeis, devidamente datadas e assinadas pelo 

responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

7.3.3 O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados em 

cópia autenticadas das folhas do livro diário onde os mesmos se encontram transcritos, 

acompanhados de cópia autenticadas dos termos de abertura e encerramento dos 

respectivos livros, ou por publicações em jornais de grande circulação ou diário oficial, 

quando se trata de Sociedade Anônima. 

7.3.4 As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD, bem 

como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao sistema, nos 

termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1420/13, poderão 

apresentar a ECD para os fins previstos no item 9.3.2 do Edital, desde que a 

documentação contábil corresponda, necessariamente, ao exercício anterior à licitação. 
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7.3.5 A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do 

cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as 

licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas: 

7.3.6 No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer um dos 

índices apresentados no item 7.3.5, o mesmo deverá apresentar comprovação de 

Capital Social integralizado ou o valor do patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o 

valor do lance vencedor. 

7.3.7 No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresa de Pequeno Porte - Simples Nacional, o balanço 

patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica do Último Exercício. 

7.4    QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

7.4.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com 

as  características e  quantidades do objeto da licitação, representado por no mínimo 3 (três) 

atestados de desempenho anterior similar ao ora licitado, abrangendo no mínimo 3 (três) 

emissoras de televisão e 3 (três) de rádio citados neste Edital, em papel timbrado, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado e identificado pelo seu 

representante legal, para que a equipe técnica da Subsecretaria de Comunicação 

Social/SUBSECOM/SEGOV possa, se necessário, visitar as instalações da Licitante 

vencedora, objetivando a verificação in loco das características técnicas/operacionais, bem 

como a performance da execução, comprovando atendimento satisfatório em relação ao objeto 

do certame.  

 

 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

          SG =                             ATIVO TOTAL____________________ 

                          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

   

  

 

LC =   ATIVO CIRCULANTE_ 

 

          PASSIVO CIRCULANTE 
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7.4.1.1  Os atestados  deverão conter:  

 

a)  Nomes empresariais e dados de identificação da instituição emitente 

(CNPJ, endereço, telefone).  

 

b) Local e data de emissão.  

 

c) -Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela 

veracidade das informações. 

d) Período da execução da atividade.  

e) Demais exigências  elencadas no Anexo I 

7.4.2 -  Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 7.4.1, é admitido o 

somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da 

licitação.  

7.4.3 O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo Pregoeiro, todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as atividades. 

7.4.4 Apresentar relatório descritivo das instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

adequado e competente a realizar os serviços descritos neste Edital; especialmente no 

tocante ao pessoal, devendo o licitante vencedor possuir quando da contratação, no 

mínimo 4 (quatro) jornalistas com vínculo jurídico resultante do contrato de emprego ou 

de contrato de trabalho ou mesmo de sociedade e com registro profissional na SRTE – 

Ministério do Trabalho e Emprego, em seu quadro. 

7.4.5 Apresentar relação de clientes atendidos pela licitante e respectivos serviços a eles 

prestados, nos últimos 2 (dois) anos, indicando as datas de início e término dos 

contratos. 

7.4.6 Após a abertura dos envelopes de proposta e verificação da conformidade com o 

objeto solicitado, as amostras das licitantes cujo preço tenha sido considerado 

vencedor, serão submetidas à prévia análise técnica. 

7.4.7 Para fins de aferição da capacidade de captação e qualidade dos serviços, as 

empresas licitantes deverão: 
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7.4.7.1 Disponibilizar à SEGOV, na da data de abertura do Pregão, DVD e CD 

contendo gravações de emissoras de rádio e televisão, com as mesmas especificações 

exigidas neste Edital, com o mínimo de 30 (trinta) minutos de gravações realizadas nos 

últimos 2 (dois) dias anteriores à abertura retrocitada. 

7.4.7.2 Demonstrar (através de permissão/senha) o acesso à distância, por meio de 

site da proponente e  login  ao banco de dados do acervo próprio, com as mesmas 

especificações exigidas no edital durante 2 (dois) dias úteis consecutivos à abertura da 

proposta, para avaliação, pela SUBSECOM/SEGOV, para a averiguação da qualidade, 

capacidade, velocidade de acesso e adequação do material obtido e arquivado. 

7.4.7.3     A SUBSECOM/SEGOV emitirá parecer técnico após o teste de aferição, 

objetivando a aceitação ou não da proposta. Somente após aceitação do teste de 

aferição é que a proposta será considerada aprovada para continuar no certame. 

7.4.7.4 Não atendendo as exigências de funcionalidade, o licitante será desclassificado 

e será convocado o licitante subsequente na ordem de classificação do preço e assim 

sucessivamente até a obtenção de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 

 

7.5 DECLARAÇÕES: 

 

7.5.1 Declaração de que o Licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar com o 

Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual, 

conforme modelo contido no Anexo III deste Edital. 

   

 7.5.2 Declaração de que o Licitante não possui, em seu quadro, 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 aprendiz, na forma da 

lei, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital. 

 

7.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

7.6.1 O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento 

(CRC) emitido pela Unidade Cadastro 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.   
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7.6.1.1 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. 

 

7.6.2 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. 

 

7.6.2.1 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. 

      

7.6.2.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para 

verificação, o licitante será inabilitado.  

 

 7.6.3 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação 

do licitante vencedor. 

  7.6.4 Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro, 

em envelope indevassável, fechado, na sessão pública de abertura deste Certame, 

conforme endereço, dia e horário especificados no preâmbulo deste Edital. 

        

    7.6.4.1        O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte  

identificação: 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

CNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TELEFONE/FAX: 

    

8 -  DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

 

8.1 No horário indicado no Preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do 

Pregão Presencial.  
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8.2 DOS LANCES 

     

8.2.1 Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar do 

Certame, será iniciada a sessão do Pregão. 

       

8.2.2 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta Comercial” e 

“Documentos de Habilitação”. 

 

 8.2.3 Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo feita 

a sua conferência e posterior rubrica. 

 

8.2.4 As propostas comerciais dos respectivos licitantes 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. 

 

8.2.5 As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da 

proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço. 

 

 8.2.5.1 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas 

condições definidas no item anterior, o Pregoeiro selecionará as melhores 

propostas, em ordem crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que 

sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais. 

             

8.2.6 Os licitantes classificados farão seus lances verbais de forma sucessiva, iniciando pelo 

detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes. 

 

8.2.6.1 O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, não 

obrigatoriamente inferior ao menor valor da sessão. 

   

8.2.7 No caso de empate entre dois ou mais lances, prevalecerá aquele que for recebido 

primeiro. 

 

8.2.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o 

licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado, para fins 

de ordenação dos licitantes no final da sessão. 
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8.2.9 Quando acordado entre o Pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá ser 

definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo máximo para sua 

formulação. 

 

8.3  DO  JULGAMENTO 

 

8.3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO, obtido de 

acordo com o Anexo II. 

  

8.3.2  Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor 

oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo  motivadamente a respeito. 

 

8.3.2.1 Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado da contratação; 

 

 8.3.3 Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os 

termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação. 

    

8.3.4 Aceita a oferta de menor preço, o Pregoeiro irá proceder a abertura do envelope de 

“HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item 7.6. 

 

8.3.4.1 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta 

que não atender às exigências fixadas neste Edital, ou apresentar preços 

manifestamente inexequíveis. 

 

8.3.4.2 Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá 

estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu 

preço. 

    

8.3.4.3 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão 

admitidos: 

 

 8.3.4.3.1 Planilha de custos elaborada pelo Licitante. 

 

8.3.4.3.2 Documento que comprove contratação em andamento com 

preços semelhantes. 

 

8.3.4.4 Verificada a inexequibilidade do preço, o Pregoeiro poderá convocar os 

licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de 

classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial. 
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8.3.5 Se a melhor  proposta  ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender 

às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de 

classificação, para exame  de seus documentos de habilitação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao Edital. 

 

8.3.6 Após a apuração da melhor  proposta válida, observada a classificação das 

propostas até o momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte o direito de preferência à contratação, observadas as seguintes 

regras: 

      

8.3.6.1 O Pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 

detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate, 

ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em 

relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo 

lance, inferior, ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 

preclusão do direito de preferência. 

 

8.3.6.2 Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

8.3.6.3 Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições 

habilitatórias da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte obedecerá ao 

procedimento previsto no item 8.3.4. 

       

8.3.6.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por 

igual período, para a devida e necessária regularização. 

8.3.6.3.2  A não regularização da documentação, no prazo do item 

anterior, implicará a decadência do direito à contratação. 

 

8.3.6.3.3 Se houver a necessidade de abertura do prazo para a 

Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua 

documentação fiscal, o Pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão 

para o lote específico. O Pregoeiro registrará em ata que todos os 

presentes ficam intimados a comparecer na data, horário e local 

informado para retomada da sessão de pregão. 
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8.3.6.4 Se Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 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 8.3.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

 

8.3.6.5 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital,  a 

Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte será declarada vencedora, sendo-

lhe adjudicado o objeto do Certame. 

 

8.3.6.6 Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da 

situação de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam 

atendidas às exigências documentais de habilitação, será declarado vencedor o 

licitante originalmente detentor da melhor oferta. 

 

8.3.6.7 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida 

não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

8.3.7 Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o Pregoeiro poderá negociar 

com o autor da melhor oferta  com vistas à redução do preço. 

 

8.3.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o Pregoeiro declarará o 

licitante vencedor que deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia 

autenticada, e a proposta comercial no prazo máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte 

endereço: Diretoria de Gestão e Logística, 1º andar do Prédio Gerais, localizado  na Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Bairro 

Serra Verde, Belo Horizonte -MG, no horário de 09h00min às  12h00min e de 14h00min às 

17h00min.. 

 

8.3.9 Verificada a regularidade da documentação o Pregoeiro adjudicará o objeto do 

Certame ao licitante vencedor. 

 

8.3.10 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no site 

www.compras.mg.gov.br. 

  

8.3.11 Os envelopes “Documentos de Habilitação” dos licitantes desclassificados serão 

devolvidos ao término da sessão do pregão. 

       

http://www.compras.mg.gov.br/
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9 - DOS RECURSOS 

 

9.1 Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata. 

 

9.1.1 O Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou 

fora do prazo estabelecido.  

  

9.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes, 

importará decadência do direito de recurso. 

 

9.1.3 Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de 

suas razões. 

 

 9.1.4 Os demais Licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões 

no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista dos autos. 

 

 9.1.5 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do pregão as 

quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais Licitantes, 

automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 

9.2 A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos 

complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto à Diretoria de 

Gestão e Logística, 1º andar do Prédio Gerais, localizado  na Cidade Administrativa Presidente 

Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte -

MG, no horário de 09h00min às  12h00min e de 14h00min às 17h00min., observados os 

prazos previstos neste Edital. 

 

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

 

        9.3.1 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

        9.3.2 motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade 

Competente, conforme art.8º do Decreto nº 44.786/2008. 

 

 9.4 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas 

forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos. 
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9.5 Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dso 

atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou 

quando o Pregoeiro reconsiderar sua decisão. 

         

9.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões. 

 

9.7 As decisões de eventuais recursos serão divulgados mediante publicação no Diário Oficial 

do Estado de Minas Gerais. 

    

9.8 Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após decisão dos 

mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO” inviolados aos licitantes. 

 

10  -  DAS SANÇÕES 

10.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido 

pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato 

caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das 

seguintes sanções pelo CONTRATANTE: 

10.1.1 Advertência por escrito; 

10.1.2 Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto 

Estadual nº. 45.902/2012; 

10.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo 

dia de atraso, sobre o valor do serviço não realizado; 

10.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho 

ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o 

reforço de garantia; 

10.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não 

realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de 

objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a 

que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 

especificações contratadas; 

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 

8.666/93 e no art. 47, § 1º, do Decreto Estadual nº. 45.902/2012. 
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10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, no prazo mínimo de 2 (dois), conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93 e o 

art. 38, IV, do Decreto Estadual nº 45.902/2012; 

10.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 

obrigações contratuais:  

10.2.1 Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 

prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

10.2.2 Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de 

serviço ou de suas parcelas; 

10.2.3 Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual; 

10.2.4 Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou 

inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

10.2.5 Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

10.2.6 Prestação de serviço de baixa qualidade. 

10.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 

previstas no item 10.1. 

10.4 A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATADA. 

10.5 As sanções relacionadas nos itens 10.1.3 e 10.1.4 também poderão ser 

aplicadas àquele que: 

10.5.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

10.5.2 Apresentar declaração ou documentação falsa; 

10.5.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

10.5.4 Não mantiver a proposta; 

10.5.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

10.5.6 Comportar-se de modo inidôneo; 

10.5.7 Cometer fraude fiscal. 



Página 26 de 61 

                          GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS                 
 SECRET              SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                        
                             
 

______________________________________________________________ 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 - Prédio Gerais – 1º andar – Serra Verde  

CEP 31.630-901 – Belo Horizonte - MG 

 

 

10.6 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 

respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei 

Estadual nº. 10.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902/2012. 

10.7 As sanções relacionadas nos itens 10.1.3 e 10.1.4 serão obrigatoriamente 

registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual - CAFIMP. 

11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso 

ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela 

Autoridade Competente. 

 

11.2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais pela Autoridade Competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

12 – DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado 

vencedor, será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo V. 

 

12.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para 

assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente. 

 

12.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de 

contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação. 

 

12.1.3  Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes 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.18, §2º do 

Decreto nº 44.786/2008.  

 

12.2 O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 

assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de  5 (cinco) 

dias úteis a contar do recebimento da comunicação, por meio de carta postal ou e-mail. 
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12.3  Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato ou 

instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada 

antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

13 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

Fica estabelecido que a proponente declarada vencedora da licitação, no prazo de até 30 

(trinta) dias, após a data de início da vigência do Contrato, especificada em sua Cláusula 

Décima, deverá apresentar garantia de 3% (três por cento) do valor anual do Contrato, em uma 

das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou em Títulos de Dívida Pública; 

b) Seguro Garantia; 

c) Fiança Bancária. 

13.1 A Caução prestada em dinheiro deverá ser recolhida em favor da CONTRATANTE, em 

conta bancária. O número da conta bancária deverá ser solicitado à Comissão Especial 

de Licitação; 

13.2 A Fiança Bancária deverá ser prestada na forma do modelo do ANEXO IV, que integra 

este Edital, sendo obrigatória a renúncia, pelo Banco fiador, do benefício de ordem a 

que se referem os artigos 827, 828 e 837 do Código Civil Brasileiro. Quando prestada 

por instituição financeira não sediada no Brasil, a fiança deverá ser ratificada por 

estabelecimento bancário com agência autorizada a funcionar no Brasil e vir 

acompanhada de declaração do Banco, confirmando que os detentores de seu controle 

acionário não participam da direção ou do controle da Licitante. 

13.3 No caso de utilização do Seguro Garantia, a apólice correspondente indicará a 

CONTRATANTE como beneficiária (segurada) devendo ser adotado o modelo 

aprovado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão vinculado ao 

Ministério da Fazenda. Deverá ser anexada à apólice: 

a) Certidão de Regularidade expedida pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, atestando que está 

em total cumprimento com suas obrigações junto à mesma; 

b) Atestado emitido pelo IRB – Brasil Resseguros S.A. 

informando que está operando segundo suas normas e que está em 

dia com o pagamento das suas contas de resseguro. 

13.4 A garantia oferecida não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou condições que 

possam dificultar ou impedir sua execução ou ainda que deixem dúvidas quanto à 

firmeza da garantia oferecida. 



Página 28 de 61 

                          GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS                 
 SECRET              SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                        
                             
 

______________________________________________________________ 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 - Prédio Gerais – 1º andar – Serra Verde  

CEP 31.630-901 – Belo Horizonte - MG 

 

 

13.5 O Seguro deverá garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 

no contrato principal, firmado com a CONTRATANTE, bem como obrigações quanto ao 

pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade 

social, indenizações a terceiros. 

13.6 O prazo de validade da garantia de que trata esse item será contado a partir da data de 

início da vigência do Contrato, especificado em sua Clausula Décima, e deverá 

estender-se por mais 90 (noventa) dias após a data da conclusão dos serviços. 

13.7 A CONTRATANTE se reserva o direito de promover diligências para verificar a 

documentação acima. 

 

14 – DO PAGAMENTO 

 

14.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 

SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 

beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 3300  ((ttrriinnttaa)) dias corridos  

 

da data do recebimento definitivo, com base no  Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica 

(NF-e) – DANFE ou na(s) Nota(s) Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pela 

CONTRATANTE 

 

14.2 A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação, inclusive 

aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de Fatura Eletrônica – 

eFatura, disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – 

SIAD, disponível no sítio www.compras.mg.gov.br. 

 

14.3 O pagamento da nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor, conforme 

dispõe o Decreto nº 45.035/2009. 

          

14.4 - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA  e o 

prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, 

considerado válido pela CONTRATANTE. 

 

14.5 - O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, 

garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital. 

 

14.6 - Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento, 

se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 

providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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14.7 - Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento 

eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – 

telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7995 (para 

outras localidades e celular). 

14.8 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária ou  

daquelas que vierem a substituí-la:         

   

1491 04 131 070  2037 0001 339039 68 0. 10.1. 

 

15  – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1  Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta 

não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

 

15.2 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 elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões. 

15.3 O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I deste 

Edital, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação. 

15.4  É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

 15.5 A Pregoeira no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões 

puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos 

os interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

15.6 O objeto   decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões 

conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

15.7 A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, 

por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

15.8 – Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de 

Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br  ou na Diretoria de Gestão e Logística 

http://www.compras.mg.gov.br/
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da Secretaria de Estado de Governo, em horário comercial, situada  na Cidade Administrativa 

Presidente Tancredo Neves- Rodovia Papa João Paulo II, nº  4.001, Edifício Gerais, 1ª andar- 

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte –MG. 

15.9 – É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato 

 

15.10  Este Edital possui 61 páginas numeradas, sendo: 

15.9.1 Índice do Edital: página 2; 

15.9.2 Normas da Licitação: página 3; 

15.9.3 Anexo I – Termo de Referência: página 31; 

15.9.4 Anexo II – Modelo de Proposta Comercial: página 44; 

15.9.5 Anexo III – Modelos de Declarações: página 46; 

15.9.6  Anexo IV – Modelo de Garantia de Execução do Contrato: página 50; 

15.9.7 Anexo V – Minuta de Contrato: página 52. 

 

Belo Horizonte,  27   de julho de 2016. 

 

 

 

 

Gilvan Vieira Martelo 

Diretor de Gestão e Logística 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 - OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, monitoramento e 

análise de matérias jornalísticas pertinentes a atos, fatos, programas e ações do Governo do 

Estado de Minas Gerais veiculadas em emissoras de rádio e televisão estaduais e nacionais, em 

canais abertos e a cabo.  

 

1.1 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

Monitoramento: 

 

1) Televisão:  

 

- Produção diária de cópias das notícias de televisão de emissoras de Belo Horizonte, bem 

como de emissoras de televisão aberta, estaduais e nacionais (Globo, Alterosa/SBT, Record, 

Rede Minas, Bandeirantes, Rede TV, TV Horizonte), a cabo (Globo News, Band News, Record 

News, TV Assembléia e PUC TV).  

 

- Produção diária de cópias das matérias de televisão nas cidades do interior de Minas Gerais, 

afiliadas às seguintes emissoras:  

 

TV Globo – Varginha, Juiz de Fora, Coronel Fabriciano, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba e 

Divinópolis. 

TV Alterosa/SBT – Varginha, Juiz de Fora, Uberlândia, Divinópolis e Ituiutaba 

TV Record – Governador Valadares e Uberlândia. 

- As cópias das notícias de televisão de emissoras de Belo Horizonte devem ser inseridas no 

site a ser implantado pela Contratada, em até 30 minutos após cada programa.  

 

- As cópias das notícias de televisão de emissoras do interior de Minas Gerais devem ser 

inseridas no site a ser implantado pela Contratada, em até duas (2) horas após o recebimento 

do material, tendo como limite o dia posterior à exibição da matéria.  

 

- As cópias das matérias de televisão monitoradas serão inseridas no site da empresa 

prestadora de serviços formando o banco de dados com atualização constante durante todo o 

decorrer do dia, de acordo com a veiculação das matérias/reportagens.  
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- Necessária disponibilização do vídeo de todas as matérias em site próprio a ser implantado 

pela Contratada.  

 

- Relatórios mensais quantitativos e qualitativos de emissoras de Belo Horizonte e das afiliadas 

no interior de Minas Gerais contendo tabela e gráficos. Os relatórios deverão ser 

encaminhados impressos e via CD ou DCVD para a Superintendência Central de 

Imprensa/Subsecom. 

 

2) Rádio:  

 

- Produção diária de cópias de notícias de rádio de emissoras de Belo Horizonte (CBN, Itatiaia, 

Inconfidência, Band News, Alvorada). 

 

- As cópias das notícias de rádio de emissoras de Belo Horizonte devem ser inseridas em site 

próprio a ser implantado pela Contratada em até 30 minutos após a veiculação de cada 

programa.  

 

- As cópias das matérias de rádio monitoradas serão inseridas no site da empresa prestadora 

de serviços formando o banco de dados com atualização constante durante todo o decorrer do 

dia, de acordo com a veiculação das matérias/reportagens.  

 

- Necessária disponibilização do áudio de todas as matérias em site próprio a ser implantado 

pela Contratada. 

 

- Relatórios mensais quantitativos e qualitativos de emissoras de Belo Horizonte contendo 

tabela e gráficos. Os relatórios deverão ser encaminhados impressos e via CD ou DCVD para a 

Superintendência Central de Imprensa/SUBSECOM. 

 

Banco de Dados 

 

1 - O banco de dados com as matérias diárias de áudio e vídeo solicitados ficará à disposição 

dos usuários durante 24 (vinte quatro) horas por dia e será acessado por login e senha criados 

especificamente para o Governo do Estado de Minas Gerais.  

 

2 - As matérias deverão ser mantidas no banco de dados do website da empresa contratada 

durante toda a vigência do contrato, dotado de ferramentas que permitam ao usuário realizar 

consultas e pesquisas por data, emissora, programa e/ou palavra-chave, secretarias e órgãos. 

Ao final do contrato, o banco de dados deverá ser disponibilizado ao Governo do Estado de 

Minas Gerais, sem custo adicional. 
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3- O servidor de hospedagem deverá oferecer 99,98% de disponibilidade para execução de 

back-ups diários. 

 

4 - Deverá ocorrer manutenção de backup de segurança do material monitorado e 

disponibilizado, para ser entregue à contratante quando solicitado. O backup deve ser mantido 

por até dois anos após o término do contrato, sem custo adicional. 

 

5 - As possíveis interrupções do serviço para manutenção devem ser feitas em dias e horários 

de menor utilização por parte da contratante e devem ser avisadas com antecedência mínima 

de 3 dias úteis. 

 

6 - Após o término do contrato, o site deve ser mantido ativo, para ser acessado pela 

contratante, por meio de login e senha por, pelo menos, 30 dias corridos. 

 

1.2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

 

CÓDIGO DO 

ITEM NO SIAD 
QTD DESCRIÇÃO 

 

000037532 
1 

Serviços de Clipping Eletrônico - 

Monitoramento e Análise de 

Noticiário Eletrônico 

 

 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A Subsecretaria de Comunicação Social - SUBSECOM, responsável pela formulação e 

implantação da política de comunicação social do Governo do Estado de Minas Gerais  precisa 

estar diariamente bem informada sobre os fatos noticiados na impressa local, regional e 

nacional, por serem as ações e projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado de Minas 

Gerais, estratégicas no âmbito das políticas públicas. 

 

Rotineiramente fatos relacionados ao Governo do Estado de Minas Gerais são citados na 

programação de rádio e televisão, o que muitas vezes exige da instituição uma resposta 

imediata aos diversos meios de comunicação, aos cidadãos mineiros e à sociedade de maneira 

geral. 

 

A notificação dos fatos noticiados pela imprensa é de gestão e responsabilidade direta da 

SEGOV/SUBSECOM e a não existência da referida aquisição pode contribuir negativamente, 
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sob pena destas não atenderem na forma devida, o corpo dirigente a responder a contento e 

com rapidez as demandas solicitadas e divulgadas pelos órgãos de imprensa. 

 

3 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 

I – O recebimento do objeto, pela CONTRATANTE, dar-se-á nos termos do disposto nos arts. 

73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

II – Havendo necessidade de correção por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento 

serão suspensos e será considerado o fornecimento em atraso.  

 

III - Fica a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 

conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

IV – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE reduzirá a 

termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções. 

 

V - A CONTRATADA deverá prestar todas as informações e apresentar toda documentação 

que for solicitada e que se relaciona com o objeto deste contrato;  

 

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 

O conteúdo do monitoramento deverá ficar disponível em site próprio da contratada, a ser 

hospedado em provedor externo ou servidor próprio, com capacidade de armazenamento 

suficiente para arquivamento de matérias disponibilizadas de emissoras de TV e rádio (banco 

de dados) durante o período em que durar o contrato.  

 

O site deve ser alimentado com produção diária de cópias de notícias veiculadas em Rádio e 

TV (emissoras abertas e a cabo, estaduais e nacionais) sobre o Governo do Estado de Minas 

Gerais ou de interesse direto deste.  

O conteúdo (vídeo ou áudio) deve ser disponibilizado no site para todas as matérias de rádio e 

TV. A gravação de matérias em CD ou DVD também poderá ser feita mediante solicitação do 

cliente. 

 

 Os serviços devem ser prestados, com as mesmas características, sete dias por semana, 

incluindo feriados. 

 

 Todas as matérias sobre o Governo de Minas Gerais, incluindo os órgãos governamentais da 

administração direta e indireta devem ser monitoradas e postadas no site da contratada, em até 

30 minutos após serem veiculadas. 
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  As matérias que tenham grande relevância para o Governo do Estado de Minas Gerais, 

assim definidas em conjunto com a Subsecretaria de Comunicação Social - SUBSECOM, serão 

imediatamente informadas por telefone, e-mail ou a um grupo restrito de WhatsApp, de até 20 

pessoas, sendo os integrantes deste grupo determinados pela Superintendência Central de 

Imprensa/SUBSECOM.  

 

  Todas as matérias deverão ser postadas com pequeno texto contendo a emissora na qual 

foi veiculada, assim como, o programa, a data, o horário da veiculação, a duração da notícia, 

data e horário da clipagem. 

 

  Ao texto citado no item anterior deve seguir sinopse com as principais informações da 

matéria, assim como o formato (reportagem, nota seca, nota coberta, entrevista ao vivo ou 

gravada. No caso de apresentarem nota pé, este conteúdo deverá constar na sinopse).  

 

 Todas as matérias terão indicação de apresentador, repórter ou comentarista. Também 

deverão indicar se a matéria teve divulgação nacional ou local. Identificar os entrevistados e 

destacar a fala, quando relevante. 

 

 Todas as matérias serão tituladas de forma adequada ao conteúdo da cópias, apresentando 

a relevância da matéria para o Governo do Estado de Minas Gerais.  

 

  A empresa terá que encaminhar, diariamente, quatro newsletters com todo o conteúdo do 

monitoramento atualizado do dia, exatamente como postado no site, para grupo de e-mails 

indicado pela Superintendência Central de Imprensa (SUPIM). Os horários de envio também 

serão definidos pela SUPIM. 

 

  O site deve apresentar a ferramenta para ordenação de notícias por secretarias ou por 

veículos. Também oferecer a opção de filtrar o conteúdo para exibir somente notícias de TV, 

somente notícias de Rádio ou exibir Rádio e TV. Incluir calendário para acesso às notícias do 

banco de dados. 

 

  O site deve apresentar ferramenta de busca para localização de matérias (áudio/vídeos) a 

partir de diversas variáveis, tais como: data, assunto (palavra-chave), veículos, secretarias, 

órgãos ou outros. Apresentar também a ferramenta de impressão. Após a busca, gerar relatório 

no formato de documento Word para impressão.  

 

  A contratada deverá manter estrutura para atender demandas eventuais da 

SUPIM/SUBSECOM, para envio de clippings segmentados, de um ou mais assuntos, fora dos 

horários de envio das newsletters, mesmo que já tenham sido enviados anteriormente. 
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  A contratada deverá entregar relatórios mensais quantitativos e qualitativos de Rádio e TV, 

contendo tabelas e gráficos, sobre o noticiário monitorado com abrangência nacional e 

estadual, bem como cópia de todas as matérias selecionadas no mês. Os relatórios e as cópias 

de matérias deverão ser encaminhados impressos e via CD ou DCVD para a Superintendência 

Central de Imprensa/Subsecom. 

 

 O sistema de análise quantitativa e qualitativa das notícias, assim como a equipe da 

contratada devem estar preparados para receber clippings impressos e de portais da internet a 

serem fornecidos pela contratante e realizar análise conjunta de todos os veículos, para 

incorporação no relatório citado no item anterior e nas apresentações citadas no item seguinte. 

 

  A contratada deverá realizar, ao menos três apresentações por mês, ministradas por 

jornalista e consultor de imagem junto a gestores de comunicação para exposição e análise de 

potenciais aspectos de imagem a serem trabalhados. Esta consultoria será apoiada por versão 

simplificada do relatório completo em Power Point ou sistema de exibição similar. As 

apresentações serão agendadas com a Supim, que definirá a quem, onde, e quando serão 

ministradas.  

 

5 - VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do instrumento 

contratual, podendo ser prorrogado nos estritos casos previstos no art. 57 da Lei n.º 

8.666/1993. 

 

6 – LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

A prestação de serviços, objeto desta licitação, serão executados nas dependências da 

empresa CONTRATADA. 

 

7– PAGAMENTO 

 

I - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 

SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 

beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 3300  ((ttrriinnttaa)) dias corridos 

da data do recebimento definitivo, com base no  Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica 

(NF-e) – DANFE ou na(s) Nota(s) Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pela 

CONTRATANTE 
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II - A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação, inclusive 

aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de Fatura Eletrônica – 

eFatura, disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – 

SIAD, disponível no sítio www.compras.mg.gov.br. 

 

 III - O pagamento da nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor, conforme 

dispõe o Decreto nº 45.035/2009. 

          

IV - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA  e o 

prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, 

considerado válido pela CONTRATANTE. 

V - O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, 

garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital. 

VI - Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento, se 

o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 

providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

VII - Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento 

eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – 

telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7995 (para 

outras localidades e celular). 

VIII - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária ou  

daquelas que vierem a substituí-la:           

 

1491 04 131 070  2037 0001 339039 68 0. 10.1. 

 

8-  METODOLOGIA 

 

MENOR PREÇO GLOBAL 

9 – OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

 

I – Contratada  

a) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante; 

 

b) fornecer toda documentação fiscal do objeto executado; 

c) Arcar com todas as despesas necessárias, tais como material, frete, taxas, tributos, 

encargos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal, trabalhista ou previdenciária e 

http://www.compras.mg.gov.br/
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quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre execução dos serviços, objeto 

deste instrumento; 

d) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

e) Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados ao Governo do Estado de Minas 

Gerais ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços ora contratados, ou de atos 

dolosos ou culposos de seus empregados, contratados ou prepostos. Assume a 

CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, inclusive mediante a 

reposição do bem danificado em condições idênticas às anteriores ao dano ou o ressarcimento 

a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deverá ser feita 

por escrito. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o Governo do Estado de Minas Gerais 

reserva-se no direito de descontar o valor do ressarcimento da garantia de execução ou da 

fatura do mês. 

f) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela legislação 

trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus empregados, como a 

contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e 

condenação oriunda da eventual inobservância  

das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências 

do CONTRATANTE.  

f.1) Caso esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual inobservância das normas 

em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-la do respectivo desembolso, 

ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e honorárias de advogado 

arbitrados na referida condenação. 

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 

objeto deste contrato, em até 25% (vinte e cinco) do valor inicial atualizado, conforme previsto 

na Lei Federal nº 8.666/93. 

h) garantir a qualidade do objeto executado, prestando os serviços de clipping de TV/Rádio 

com esmero e perfeição, em conformidade com as disposições contidas no Edital e seus 

anexos 

i) exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, independentemente 

da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

j) executar o objeto avençado mesmo em caso de greve de seus funcionários; 

k) a CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer obrigação por 

inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos;  

l) A Contratada deverá providenciar a correção de quaisquer serviços julgados inadequados ou 

que não atenda às necessidades do Governo do Estado de Minas Gerais durante a realização 

dos serviços. 

m) Manter telefones de contato para comunicação entre contratada e contratante, 24 horas por 

dia, sete dias por semana, inclusive nos feriados. 
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n) Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no 

pedido, documentação referente às condições exigidas no Edital e seus anexos. 

o) Comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer 

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato. 

p) Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, 

sem o consentimento, prévio e por escrito, do Governo do Estado de Minas Gerais. 

q) Não utilizar sem prévia autorização, o nome do Governo do Estado de Minas Gerais, ou sua 

qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por 

exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do contrato. 

r) Não oferecer o contrato em garantia de operações de crédito bancário. 

s) O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento, importará em prorrogação automática do prazo em igual 

número de dias de vencimento da obrigação do Governo do Estado de Minas Gerais. 

t) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia autorização do 

Governo do Estado de Minas Gerais. 

u) Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas no 

instrumento contratual e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, 

decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais. 

v) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer 

alterações em seus dados cadastrais, tais como endereço e telefone, bem como no contrato 

social, durante o prazo de vigência do contrato, devendo apresentar os documentos 

comprobatórios da nova situação. 

w) Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do gestor do 

contrato designado pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 

x) Comunicar ao Gestor do Contrato a ocorrência de caso fortuito ou força maior (como por 

exemplo: queda de energia, greves) que venha momentaneamente impedir o normal fluxo dos 

serviços, bem como se utilizar de todos os meios possíveis para que seja retomada a 

prestação dos serviços; 

y) 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; 

z) aceitar, sem restrições, a fiscalização por parte da CONTRATANTE no que tange ao fiel 

cumprimento das condições compactuadas; 

aa) Caso não possua sede, matriz ou filial em Belo Horizonte, deverá no prazo máximo de 30 

(trinta) dias da assinatura do contrato, disponibilizar nesta capital, estrutura física e pessoal 

qualificado, inclusive com 4 (quatro) jornalistas, no mínimo, com vínculo jurídico resultante de 

contrato de emprego ou de contrato de trabalho ou mesmo de sociedade e com registro 
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profissional na SRTE – Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de viabilizar a imediata e 

necessária comunicação presencial com o Governo do Estado de Minas Gerais.  

 

 

II – Contratante: 

 

a) comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 

imprecisão ou inconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para 

regularização, sob pena de aplicação das sanções legais e contratualmente previstas; 

b) efetuar o pagamento no devido prazo fixado no contrato; 

c)  promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

d) fiscalizar e avaliar a execução do contrato, por meio de agente previamente designado, 

podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios 

de prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA;  

e) proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários ao 

cumprimento do objeto. 

 

10-  SANÇÕES 

 

Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a 

Administração Pública Estadual estarão sujeitos às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 

nº 8.666, de 1993, mediante competente processo administrativo, respeitando-se o 

contraditório e a ampla defesa, observado o disposto no Decreto n.º 45.902, de 27/01/2012: 

I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 

sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da 

adoção das necessárias medidas de correção; 

 

II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 

a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso; 

b) dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa 

do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

c) vinte por cento sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou 

entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 

destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

 

III - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública 

Estadual, nos termos do Decreto n.º 45.902, de 27/01/2012; 
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IV - 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 do 

fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou 

omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto n.º 45.902, de 27/01/2012; 

 

§ 1º Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração 

Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumprida, conforme previsão constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 

§ 2º A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada aos 

termos e percentuais previstos neste instrumento, conforme art. 86 e inciso II do art. 87 da Lei 

Federal nº 8.666, de 1993.  

 

§ 3º O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, poderá ser descontado do valor 

da garantia prestada, se exigida, prevista no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 

retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

 

§ 4º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

no prazo de cinco dias úteis. 

 

11 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 

 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da CONTRATANTE, 

devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, 

em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital, na proposta da CONTRATADA e neste 

instrumento. 

 

I -  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução 

do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para 

adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.  

II - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 

havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou 

aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 
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III - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da 

contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da 

proposta da CONTRATADA. 

IV - Fica designada a servidora Gizelle Maria Ferreira -MASP: 1.170.677-7, RG: MG122 425 

52, CPF: 060.195.246-47, para a fiscalização deste Instrumento, devendo este: 

 

a) anotar todas as ocorrências identificadas na execução do objeto em registro 

próprio; 

 

b) acompanhar a correta execução física e financeira do contrato, incluindo 

controle de empenho, faturamento e saldo contratual; 

 

c) observar se o objeto apresentado atende às especificações contidas no ato 

convocatório, na proposta da CONTRATADA e no instrumento contratual, rejeitando as 

inconformidades identificadas; 

 

d) acionar a CONTRATADA, por escrito, em caso de inexecução ou execução 

irregular do objeto contratado, determinando a adoção das providências necessárias à 

regularização das falhas, na forma e prazo contidos no instrumento contratual. 

 

e) estar ciente de que a fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 

havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou 

aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil; 

f) reportar as intercorrências  à autoridade competente, quando necessário. 

 

V  - Fica designado o servidor  Odilon Araújo Gonçalves- MASP: 1.177.905-5, RG: M258 6012, 

para gestão deste Instrumento. 

 

12 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

60 dias (sessenta dias) 

 

13 - JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

 

De acordo com o disposto no art.2º do Decreto nº 44.786/08, a modalidade pregão é de 

utilização obrigatória, preferencialmente na forma eletrônica, para a aquisição de bens e 

contratação de serviços comuns, definidos no §1º do art.3º do mesmo Decreto: 
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 “§  1º  Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos no objeto do edital, por meio de especificações 

usuais praticadas no mercado (...)”. 

  

 

 

14 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO 

 

Justifica-se a necessidade de realizar pregão presencial em face da complexidade do objeto da 

licitação, que requer cautelas específicas em relação aos procedimentos, como a apresentação 

de documentação na abertura e negociação de preço imediata associadas à certeza de que o 

representante ou procurador da licitante detém profundo conhecimento das especificações 

técnicas do objeto. 

 

 A presença física dos atores na sessão pública, como pregoeiro, equipe de apoio e licitantes, é 

fundamental para que os concorrentes demonstrem conhecimento aprofundado sobre o objeto 

licitatório. No pregão eletrônico é comum as licitantes entregarem sua senha e chave de 

identificação a pessoas com conhecimentos superficiais do objeto para fazer os lances 

eletronicamente. Em licitações de objeto simples, essa conduta leva a riscos amenizados e 

quase que inexistentes, mas em licitação dessa complexidade, a modalidade eletrônica do 

pregão não oferece índice razoável de certeza e segurança jurídica quanto à sustentabilidade 

da oferta do vencedor e sua capacidade técnica para executar o projeto. 

 

 A complexidade do objeto desta licitação também exigirá do pregoeiro o controle absoluto da 

sessão, cuja fase de lances só deverá ser encerrada quando esgotarem todas as 

possibilidades de negociação em busca do melhor preço, sendo imprevisível  estimar o tempo 

necessário para atingir esse objetivo. No pregão eletrônico, o encerramento da disputa é ato do 

sistema sobre o qual o pregoeiro não tem nenhum domínio e caso necessite adiar o 

encerramento para garantir a continuidade da disputa isso jamais será permitido e quem sairá 

perdendo será a administração. 

 

Essas razões justificam plenamente a adoção do pregão, na sua forma presencial, observando 

destarte, as regras ditadas pelo Decreto n.º 44.786/2008 e legislação aplicável à espécie. 
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              ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA SERVIÇOS 

  

AO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Certame: Pregão Presencial  n.º  

Objeto:     

 

 Prezados Senhores, 

 

Certificamos que todos os documentos foram examinados e que assumimos total 

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na preparação desta proposta. 

 

SERVIÇO VALOR TOTAL GLOBAL 

   

 

No caso de adjudicação do objeto licitado, concordamos em assinar os Contratos no prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE. 

Neste ato, declaramos que: 

 

 aceitamos integralmente as regras deste certame, bem como a legislação a que ele 

está subordinado; 

 não adotamos relação trabalhista que caracterize trabalho forçado ou análogo a 

trabalho escravo, para fins do disposto nas Leis n º 9.777, de 30/12/1998, nº 10803, de 

11/12/2003 e Lei Complementar nº 75, de 20/05/93; 

 conhecemos o volume de serviços a serem executados, bem como que possuímos  

equipe técnica qualificada que atenda à perfeita prestação dos serviços objeto da 

contratação; 

 temos ciência de todos os termos e condições apresentados no Edital e seus Anexos, 

confirmando que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação para participação no 

certame. 
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As condições apresentadas nesta proposta serão mantidas por um período de 90 (noventa) 

dias, a partir da data de abertura do Envelope. 

 

Caso seja declarado vencedor, a pessoa indicada para assinatura do instrumento contratual é: 

 

 

 

NOME COMPLETO: ...................................................... 

CARGO/QUALIFICAÇÃO: ............................................. 

CPF OU IDENTIDADE:................................................... 

 

 

Local e data: __________________________, _____/_______/________. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Licitante (devidamente qualificado) 
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

PROCURAÇÃO  

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede na 

______________________, neste ato, representado pelo (s) 

____________________<diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço>, pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, como Procurador(a), o(a) Senhor(a) ____________________ <nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço>, a quem confere amplos poderes para 

representar a outorgante nos atos necessários no Pregão nº._______ , conferindo-lhe ainda, 

poderes especiais para apresentar proposta, lances verbais, negociar preços e demais 

condições, interpor e desistir de recursos, apresentar declarações, firmar compromissos ou 

acordos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes. 

 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Observação: esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro na fase de 

credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

A ______________________________,CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, neste ato representado pelo(s) 

____________________<diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço> pelo presente instrumento declara sob as 

penas da lei, em especial do art. 12 da Lei Estadual 14.167/2002, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação para participação no Pregão nº__________.  

 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Observação: esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro na fase de 

credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, 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 Representante Legal da Empresa 

 

 

                                                    

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

                                                                    

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho 

por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



Página 49 de 61 

                          GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS                 
 SECRET              SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                        
                             
 

______________________________________________________________ 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 - Prédio Gerais – 1º andar – Serra Verde  

CEP 31.630-901 – Belo Horizonte - MG 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

DECLARAÇÃO DE RESTRIÇÃO REGULARIDADE FISCAL DA ME OU EPP 

 

A ______________________________,CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, neste ato representado pelo(s) 

____________________<diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço> pelo presente instrumento, na condição de 

____________________<Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte>, declara que 

apresenta restrições na documentação relativa à regularidade fiscal e assume o compromisso 

de promover sua regularização no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, 

caso formule o lance vencedor. 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IV - MODELO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

(Local e data) 

 Ref.: Carta de Fiança para Garantia de Fiel Cumprimento do CONTRATO de prestação dos 

serviços de ............................................................. 

DADOS GERAIS 

VALOR: 

VALIDADE: 

VENCIMENTO: 

FIADOR: 

BANCO: 

AFIANÇADA: 

FAVORECIDA: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CNPJ 05475103/0001-21 

Pela presente, o FIADOR, por seus representantes ao final assinados, obriga-se perante a 

FAVORECIDA, como fiador e principal pagador do AFIANÇADO, com expressa renúncia aos 

benefícios estatuídos nos artigos 827, 828 e 837 da Lei Federal n.º 10.406, de 10/02/2002 – 

Código Civil Brasileiro, e nos termos do art. 595 do Código de Processo Civil, 

responsabilizando-se solidariamente até o valor da fiança prestada e dentro do prazo 

estabelecido, exclusivamente pela cobertura de toda e qualquer responsabilidade do 

AFIANÇADO, decorrente das obrigações por estes assumidas junto da FAVORECIDA: EM 

GARANTIA DO CONTRATO DE................................, Pregão Eletrônico Nº ............................... 

 O FIADOR obriga-se, obedecido ao limite acima especificado, a atender, dentro de 48 

(quarenta e oito) horas, as requisições de pagamento de quaisquer importâncias cobertas pela 

referida caução, desde que exigida pela FAVORECIDA, independentemente de interferência do 

AFIANÇADO em ordem judicial ou extrajudicial. 

Obriga-se, ainda, o FIADOR, pelo pagamento de despesas judiciais, na hipótese de ser a 

FAVORECIDA compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer 

obrigação assumida pelo AFIANÇADO. 
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Esta garantia só será retratável em caso do AFIANÇADO substituir o valor garantido nos 

termos desta Carta de Fiança por dinheiro, títulos ou nova Carta de Fiança, que seja aceita 

pela FAVORECIDA. 

Para todos os efeitos de direito, inclusive na esfera penal, declarando, sob as penas da lei, que 

a presente Fiança está devidamente contabilizada em seus registros e, por isso, é boa, firme e 

valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil aplicáveis às 

operações bancárias. 

Este Banco obriga-se, antes de considerar vencida a presente Fiança, a obter da 

CONTRATANTE a confirmação da liberação da AFIANÇADA quanto às obrigações por ela 

assumidas na proposta apresentada. 

Declara, finalmente, este Banco, que os detentores do seu controle acionário não participam da 

direção ou do controle da empresa AFIANÇADA. 

O foro para toda e qualquer ação ou execução desta Carta de Fiança será, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o da cidade de Belo Horizonte – 

Minas Gerais. 

A presente Fiança vigorará pelo prazo de .......... meses, a contar desta data.  

Atenciosamente, 

Assinatura(s) do(s) representantes(s) legal(ais) do Banco 

OBS.: 

 

a) Reconhecer firma do FIADOR, do AFIANÇADO e das TESTEMUNHAS; 

b) A data do vencimento terá de ser igual ou superior a noventa dias após a conclusão 

dos serviços; 

c) Anexar cópia autenticada dos documentos comprobatórios da condição do(s) 

representante(s) legal(is) do fiador/signatário(s); 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS 

GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GOVERNO, E A EMPRESA 

______________________. PROCESSO N.º 

___________________ 

  

 

Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016, para a 

contratação de empresa especializada naprestação de serviços de coleta, monitoramento e 

análise de matérias jornalísticas pertinentes a atos, fatos, programas e ações do Governo do 

Estado de Minas Gerais em emissoras de televisão e rádio, estaduais e nacionais, em canais 

abertos e a cabo. 

 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual nº. 

13.994, de 18 de setembro de 2001, pelo Decreto nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pelo 

Decreto nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, e pelo Decreto nº 45.035, de 02 de fevereiro de 

2009, com suas alterações posteriores. 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

Endereço: Cidade Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4001, 1º 

andar do Edifício Gerais, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901  

CNPJ: 05.475.103/0001-21 

Representante Legal: Francisco Eduardo Moreira, MASP: 1379394-8, Secretário de Estado 

Adjunto de Governo;  

Gestor do contrato: Odilon Araújo Gonçalves- MASP: 1.177.905-5, RG: M258 6012. 

Razão Social:       

Endereço:  <inserir o endereço completo, incluindo o  CEP e,  se disponível, o correio 

eletrônico (e-mail) oficial da CONTRATADA> 

CNPJ:       

Representante Legal:  <inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) representante(s) legal(is) da 

CONTRATADA, número(s) do(s) documento(s) de identidade e do(s) CPF's> 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de coleta, monitoramento e análise de matérias jornalísticas pertinentes a atos, fatos, 

programas e ações do Governo do Estado de Minas Gerais em emissoras de televisão e rádio, 

estaduais e nacionais, em canais abertos e a cabo, de acordo com as especificações e 

detalhamentos do ANEXO I do PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 que, juntamente com a 

proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 

transcrição. 

   CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 

O  valor mensal deste contrato é de R$        (       ),  perfazendo um valor global para o período 

de vigência de R$        (       ),  no qual já estão incluídos todas as  despesas especificadas  na 

proposta da CONTRATADA,  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

I – O recebimento do objeto, pela CONTRATANTE, dar-se-á nos termos do disposto nos arts. 

73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

II – Havendo necessidade de correção por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento 

serão suspensos e será considerado o fornecimento em atraso.  

 

III - Fica a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 

conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

IV – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE reduzirá a 

termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções. 

 

V - A CONTRATADA deverá prestar todas as informações e apresentar toda documentação 

que for solicitada e que se relaciona com o objeto deste contrato;  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

I - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 

SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 

beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 3300  ((ttrriinnttaa)) dias corridos 

da data do recebimento definitivo, com base no  Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica 

(NF-e) – DANFE ou na(s) Nota(s) Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pela 

CONTRATANTE 
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II - A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação, inclusive 

aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de Fatura Eletrônica – 

eFatura, disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – 

SIAD, disponível no sítio www.compras.mg.gov.br. 

 

 III - O pagamento da nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor, conforme 

dispõe o Decreto nº 45.035/2009. 

          

IV - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA  e o 

prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, 

considerado válido pela CONTRATANTE. 

V - O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, 

garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital. 

VI - Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento, se 

o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 

providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

VII - Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento 

eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – 

telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7995 (para 

outras localidades e celular). 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária:  

 

1491 04 131 070  2037 0001 339039 68 0. 10.1. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

I – Contratada  

 

a) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante; 

 

b) fornecer toda documentação fiscal do objeto executado; 

 

c) Arcar com todas as despesas necessárias, tais como material, frete, taxas, tributos, 

encargos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal, trabalhista ou previdenciária e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre execução dos serviços, objeto 

deste instrumento; 

http://www.compras.mg.gov.br/
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d) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

e) Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados ao Governo do Estado de Minas 

Gerais ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços ora contratados, ou de atos 

dolosos ou culposos de seus empregados, contratados ou prepostos. Assume a 

CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, inclusive mediante a 

reposição do bem danificado em condições idênticas às anteriores ao dano ou o ressarcimento 

a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deverá ser feita 

por escrito. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o Governo do Estado de Minas Gerais 

reserva-se no direito de descontar o valor do ressarcimento da garantia de execução ou da 

fatura do mês. 

 

f) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela legislação 

trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus empregados, como a 

contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e 

condenação oriunda da eventual inobservância  

das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências 

do CONTRATANTE.  

 

f.1) Caso esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual inobservância das normas 

em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-la do respectivo desembolso, 

ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e honorárias de advogado 

arbitrados na referida condenação. 

 

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 

objeto deste contrato, em até 25% (vinte e cinco) do valor inicial atualizado, conforme previsto 

na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

h) garantir a qualidade do objeto executado, prestando os serviços de clipping de TV/Rádio 

com esmero e perfeição, em conformidade com as disposições contidas no Edital e seus 

anexos 

 

i) exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, independentemente 

da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

 

j) executar o objeto avençado mesmo em caso de greve de seus funcionários; 
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k) a CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer obrigação por 

inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos;  

 

l) A Contratada deverá providenciar a correção de quaisquer serviços julgados inadequados ou 

que não atenda às necessidades do Governo do Estado de Minas Gerais durante a realização 

dos serviços. 

 

m) Manter telefones de contato para comunicação entre contratada e contratante, 24 horas por 

dia, sete dias por semana, inclusive nos feriados. 

 

n) Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no 

pedido, documentação referente às condições exigidas no Edital e seus anexos. 

 

o) Comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer 

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato. 

 

p) Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, 

sem o consentimento, prévio e por escrito, do Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

q) Não utilizar sem prévia autorização, o nome do Governo do Estado de Minas Gerais, ou sua 

qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por 

exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do contrato. 

 

r) Não oferecer o contrato em garantia de operações de crédito bancário. 

 

s) O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento, importará em prorrogação automática do prazo em igual 

número de dias de vencimento da obrigação do Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

t) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia autorização do 

Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

u) Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas no 

instrumento contratual e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, 

decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais. 

 

v) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer 

alterações em seus dados cadastrais, tais como endereço e telefone, bem como no contrato 
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social, durante o prazo de vigência do contrato, devendo apresentar os documentos 

comprobatórios da nova situação. 

 

w) Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do gestor do 

contrato designado pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

x) Comunicar ao Gestor do Contrato a ocorrência de caso fortuito ou força maior (como por 

exemplo: queda de energia, greves) que venha momentaneamente impedir o normal fluxo dos 

serviços, bem como se utilizar de todos os meios possíveis para que seja retomada a 

prestação dos serviços; 

 

y) 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; 

 

z) aceitar, sem restrições, a fiscalização por parte da CONTRATANTE no que tange ao fiel 

cumprimento das condições compactuadas; 

 

aa) Caso não possua sede, matriz ou filial em Belo Horizonte, deverá no prazo máximo de 30 

(trinta) dias da assinatura do contrato, disponibilizar nesta capital, estrutura física e pessoal 

qualificado, inclusive com 4 (quatro) jornalistas, no mínimo, com vínculo jurídico resultante de 

contrato de emprego ou de contrato de trabalho ou mesmo de sociedade e com registro 

profissional na SRTE – Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de viabilizar a imediata e 

necessária comunicação presencial com o Governo do Estado de Minas Gerais.  

 

II – Contratante: 

 

a) comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 

imprecisão ou inconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para 

regularização, sob pena de aplicação das sanções legais e contratualmente previstas; 

 

b) efetuar o pagamento no devido prazo fixado no contrato; 

 

c)  promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

 

d) fiscalizar e avaliar a execução do contrato, por meio de agente previamente designado, 

podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios 

de prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA;  

 



Página 58 de 61 

                          GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS                 
 SECRET              SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                        
                             
 

______________________________________________________________ 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 - Prédio Gerais – 1º andar – Serra Verde  

CEP 31.630-901 – Belo Horizonte - MG 

 

 

e) proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários ao 

cumprimento do objeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA- DAS SANÇÕES 

 

Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a 

Administração Pública Estadual estarão sujeitos às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 

nº 8.666, de 1993, mediante competente processo administrativo, respeitando-se o 

contraditório e a ampla defesa, observado o disposto no Decreto n.º 45.902, de 27/01/2012: 

I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 

sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da 

adoção das necessárias medidas de correção; 

 

II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 

a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso; 

b) dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa 

do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

c) vinte por cento sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou 

entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 

destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

 

III - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública 

Estadual, nos termos do Decreto n.º 45.902, de 27/01/2012; 

 

IV - 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 do 

fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou 

omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto n.º 45.902, de 27/01/2012; 

 

§ 1º Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração 

Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumprida, conforme previsão constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 

§ 2º A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada aos 

termos e percentuais previstos neste instrumento, conforme art. 86 e inciso II do art. 87 da Lei 

Federal nº 8.666, de 1993.  
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§ 3º O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, poderá ser descontado do valor 

da garantia prestada, se exigida, prevista no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 

retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

 

§ 4º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

no prazo de cinco dias úteis. 

 

CLÁUSULA NONA -  DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da CONTRATANTE, 

devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, 

em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital, na proposta da CONTRATADA e neste 

instrumento. 

 

I -  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução 

do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para 

adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.  

II - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 

havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou 

aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

III - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da 

contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da 

proposta da CONTRATADA. 

IV - Fica designada a servidora Gizelle Maria Ferreira -MASP: 1.170.677-7, RG: MG122 

425 52, CPF: 060.195.246-47, para a fiscalização deste Instrumento. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

Este contrato tem vigência por  12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, 

podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º 8.666/93, 

desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade competente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DO VALOR 

 

O valor deste contrato poderá ser reajustado, aplicando-se o ÍNDICE NACIONAL DE 

PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, considerando-se como índice o do último mês, anterior ao respectivo vencimento, ou 

do penúltimo, dependendo da data de divulgação do percentual pelos órgão competentes e 

do prazo necessário à tramitação do expediente. 

§1º O reajuste referido acima observará a periodicidade mínima de 12 (doze) meses contados 

do início de vigência do Contrato ou do último reajuste. 

§2º A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE o pedido de reajuste do valor 

praticado, para os 12 (doze) meses subsequentes, em caso de aditamento por acordo entre 

as partes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do artigo 78 da supracitada Lei; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

§ 1º Na hipótese da rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o 

CONTRATANTE autorizado a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos eventualmente 

devido, até o limite do valor dos prejuízos comprovados. 

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA 

Para a garantia do fiel cumprimento de todas as cláusulas do presente CONTRATO, 

ressarcimento de danos, pagamento de multas e demais penalidades, a CONTRATADA se 

obriga a apresentar no prazo de 30 dias após a assinatura deste contrato, à CONTRATANTE, 

uma garantia, correspondente à 3% (três por cento) do valor total do CONTRATO, 

representada por         ____________________. 

Parágrafo Primeiro - A garantia referida no “caput” desta Cláusula deverá ser atualizada 

sempre que houver alteração no valor contratual, obrigando-se a CONTRATADA a tomar todas 
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as providências, à sua exclusiva expensas, para assegurar o cumprimento desta obrigação, 

tempestivamente. 

Parágrafo Segundo - O prazo de validade da garantia de que trata essa cláusula será contado 

a partir da data de início da vigência do Contrato, especificado em sua Cláusula Décima, e 

deverá estender-se por mais 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

II – É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  – DA PUBLICAÇÃO 

 

O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na Imprensa Oficial de 

Minas Gerais,  em obediência ao disposto no art. 61 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou 

litígios decorrentes deste contrato. 

 

E, por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, 

juntamente com as testemunhas que também o assinam. 

 

Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2016.. 

 

 

CONTRATANTE: 

 

   

CONTRATADA                    

 

TESTEMUNHAS: 

 


