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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº XX/2008 

Tipo: MENOR PREÇO 

Processo nº XXX/2008 

 

 
OBJETO: Contratação de empresa, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada e por preço 

unitário, para prestação de serviços consistente na execução da confecção, personalização, acabamento de 

CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL, de acordo com a Lei Federal nº 7.116, de 29 de agosto de 1983 

e Decreto Federal nº 89.250, de 27 de dezembro de 1983, compreendendo a produção do espelho da Cédula 

de Identidade, a coleta de dados, o serviço de emissão de documento em local seguro, a integração do 

sistema de identificação com a base de dados do Instituto de Identificação de Minas Gerais, a administração 

de banco de dados, o sistema automatizado de identificação por impressões digitais (AFIS), a mão-de-obra 

especializada de gerenciamento e suporte nos locais e postos estipulados, o serviço de captura, 

processamento, digitalização e transmissão de dados e imagens, armazenamento em base de dados e a 

gestão, controle e entrega da carteira de identidade confeccionada, com os sistemas, equipamentos, infra-

estrutura e pessoal inclusos, com vistas na modernização dos procedimentos relativos à identificação civil e 

criminal do Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Superintendência de Polícia 

Técnico-Científica, ora denominada solicitante, conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I e 

da minuta do contrato constante do ANEXO IV deste Edital, com vistas na modernização dos 

procedimentos relativos à identificação civil e criminal do Instituto de Identificação do Estado de Minas 

Gerais, no âmbito da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. 

 

 

Edital disponível nos sítios eletrônicos: www.licitanet.mg.gov.br, www.pc.mg.gov.br e 

www.compras.mg.gov.br 

 

RECIBO 

 

A Empresa ________________________________________________________ retirou, nesta data, este 

Edital de licitação de que trata o “Aviso do Edital” publicado no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, 

no dia ___/___/2008, ficando por este ato regularmente comunicado que qualquer alteração no edital será 

divulgada resumidamente no mesmo Diário Oficial do Estado e disponibilizada, em sua íntegra, nos sítios 

eletrônicos, www.licitanet.mg.gov.br, www.pc.mg.gov.br e www.compras.mg.gov.br, a partir desta 

data, podendo ser obtido no seguinte endereço: Avenida do Contorno, nº 4.265, Bairro São Lucas, CEP nº 

30110-021 - Belo Horizonte/MG. 

 

A empresa deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail _______________________________ ou 

pelo fax: _________________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO LICITAÇÃO PELO FAX: (0XX) (31)3265-

3954 e 3265-3104 OU PELOS E-MAILS: jfn.gab@pc.mg.gov.br e regina.rodrigues@pc.mg.gov.br PARA 

EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
http://www.pc.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.licitanet.mg.gov.br/
http://www.pc.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº ______/2008 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO 

Processo nº______/2008  
 

OBJETO: Contratação de empresa, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada e por preço 

unitário, para prestação de serviços consistente na execução da confecção, personalização, acabamento de 

CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL, de acordo com a Lei Federal nº 7.116, de 29 de agosto de 1983 

e Decreto Federal nº 89.250, de 27 de dezembro de 1983, compreendendo a produção do espelho da Cédula 

de Identidade, a coleta de dados, o serviço de emissão de documento em local seguro, a integração do 

sistema de identificação com a base de dados do Instituto de Identificação de Minas Gerais, a administração 

de banco de dados, o sistema automatizado de identificação por impressões digitais (AFIS), a mão-de-obra 

especializada de gerenciamento e suporte nos locais e postos estipulados, o serviço de captura, 

processamento, digitalização e transmissão de dados e imagens, armazenamento em base de dados e a 

gestão, controle e entrega da carteira de identidade confeccionada, com os sistemas, equipamentos, infra-

estrutura e pessoal inclusos, com vistas na modernização dos procedimentos relativos à identificação civil e 

criminal do Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Superintendência de Polícia 

Técnico-Científica, ora denominada solicitante, conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I e 

da minuta do contrato constante do ANEXO IV deste Edital, com vistas na modernização dos 

procedimentos relativos à identificação civil e criminal do Instituto de Identificação do Estado de Minas 

Gerais, no âmbito da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº _______/2008 

PROCESSO N° _________________/2008 

CONCORRÊNCIA N° ____/2008  

TIPO MENOR PREÇO 

 

1. PREÂMBULO 
 

A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG, por intermédio da Diretoria de Material e 

Patrimônio e da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Resolução nº 7.079, de 13 de outubro de 

2008, do Chefe da Polícia Civil, doravante denominada CEL, torna público que se realizará licitação, na 

modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, na forma de execução indireta, sob o 

regime de empreitada e por preço unitário, em sessão pública, na Avenida do Contorno, nº 4.265, Bairro São 

Lucas, Belo Horizonte/MG, para a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços consistente na 

execução da confecção, personalização e acabamento de CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL, 

compreendendo a produção do espelho da Cédula de Identidade, a coleta de dados, o serviço de emissão de 

documento em local seguro, a integração do sistema de identificação com a base de dados do Instituto de 

Identificação de Minas Gerais, a administração de banco de dados, o sistema automatizado de identificação 

por impressões digitais (AFIS), a mão-de-obra especializada de gerenciamento e suporte nos locais e postos 

estipulados, o serviço de captura, processamento, digitalização e transmissão de dados e imagens, o 

armazenamento em base de dados e a gestão, controle e entrega da carteira de identidade confeccionada, com 

os sistemas, equipamentos, infra-estrutura e pessoal, serviços estes destinados à Superintendência de Polícia 

Técnico-Científica – SPTC da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ora denominada solicitante, 

conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I e da minuta do contrato constante no ANEXO IV 

deste Edital, observando-se, para tanto, as normas legais que regem a espécie, especialmente: 

a) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações; 

b) Lei Federal nº 7.116, de 29 de agosto de 1983; e 

c) Decreto Federal nº 89.250, de 27 de dezembro de 1983. 

 

1.1. O Edital poderá ser consultado a partir do dia ___/___/2008, na sede da Polícia Civil do Estado de 

Minas Gerais localizada na Avenida do Contorno, nº 4.265, Bairro São Lucas, CEP nº 30110-021, em Belo 

Horizonte/MG, das 09h00min às 12h00min horas e das 14h00min às 18h00min horas, ou obtidas 

informações por meio do Fac-Símile (31) 3265-3843 e 3265-3104, ou pelos e-mails: jfn.gab@pc.mg.gov.br e 

regina.rodrigues@pc.mg.gov.br. 

 

1.2. Os envelopes deverão ser protocolizados até as 09h30m do dia___/___/2008, na Diretoria de Material e 

Patrimônio/PCMG, localizada à Avenida do Contorno, nº 4.265, Setor de Licitações, 6º andar, 3265-

3920/3912, Bairro São Lucas, CEP nº 30110-021, em Belo Horizonte/MG. 

 

1.3. A abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO ocorrerá no dia ___/___/2008, às 10h00min horas, na sala 

da Comissão de Licitação da PCMG, localizada à Avenida do Contorno, nº 4.265, Setor de Licitações, 6º 

andar, 3265-3920/3912, Bairro São Lucas, CEP nº 30110-021, em Belo Horizonte/MG. 

 

1.4. A data e o horário para abertura do envelope “PROPOSTA COMERCIAL” serão definidos pela 

Comissão Especial de Licitação e comunicados a todos os licitantes, após o julgamento da documentação e o 

encerramento da fase da HABILITAÇÃO. 
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1.5. O texto deste Edital, assim como aditamentos, esclarecimentos e resultados estarão disponíveis (on-line) 

nos sítios eletrônicos  www.licitanet.mg.gov.br, www.pc.mg.gov.br e www.compras.mg.gov.br, em 

sua íntegra e será disponibilizado, a partir da data da publicação de seu comunicado, resumido no Diário 

Oficial do Estado. 

 

2. DO OBJETO 
 

2.1. Contratação de empresa objetivando a prestação de serviços consistente na execução da confecção, 

personalização e acabamento de CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL, compreendendo a produção do 

espelho da Cédula de Identidade, a coleta de dados, o serviço de emissão de documento em local seguro, a 

integração do sistema de identificação com a base de dados do Instituto de Identificação de Minas Gerais, a 

administração de banco de dados, o sistema automatizado de identificação por impressões digitais (AFIS), 

a mão-de-obra especializada de gerenciamento e suporte nos locais e postos estipulados, o serviço de 

captura, processamento, digitalização e transmissão de dados e imagens, o armazenamento em base de 

dados e a gestão, controle e entrega da carteira de identidade confeccionada, com os sistemas, 

equipamentos, infra-estrutura e pessoal, serviços estes destinados à Superintendência de Polícia Técnico-

Científica - SPTC da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ora denominada solicitante, conforme 

especificações técnicas constantes no ANEXO I e da minuta do contrato constante no ANEXO IV, com 

vistas na modernização dos procedimentos relativos à identificação civil e criminal do Instituto de 

Identificação do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas instaladas no Brasil e que estejam em 

conformidade com as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

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

 

3.3. É vedada a participação na Licitação de empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil, nos termos 

deste Edital, de empresas em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, em concordata preventiva ou 

suspensiva e daquelas cuja falência tenha sido decretada, pendente a reabilitação. 

 

3.4. É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas submetidas à pena de suspensão aplicada pela 

PCMG ou declaradas inidôneas pelo Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos dos incisos III e IV do 

artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 1993, e artigos 2º e 3º da Lei Estadual nº 13.994, de 2001. 

 

3.5. É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar, por qualquer meio, mais de uma licitante na 

presente licitação. 

 

3.6. É vedada a subcontratação de qualquer parte da execução ou dos serviços objeto da presente licitação, 

admitida a execução indireta, nos termos do Edital. 

 

3.7. Não será permitida a participação na Licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo 

grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

 

3.8. Não poderão participar desta licitação, além dos casos vedados expressamente na Lei nº 8.666/93, as 

cooperativas e as empresas estrangeiras que não funcionam no país. 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
http://www.pc.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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3.9. A participação na presente licitação implica na aceitação, pelo proponente, de todas as condições 

contidas no Edital e seus anexos e de todos os dispositivos legais que o fundamentam, independente de 

transcrição. 

 

3.10. O proponente arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, 

independente do resultado do procedimento licitatório. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROCEDIMENTO 

 
4.1. A abertura dos envelopes serão realizadas em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, 

assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 

4.2. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos pela 

Comissão Especial de Licitação, na presença dos interessados, que terão vista de tudo, durante os trabalhos, 

devendo ser rubricados os documentos por todos os representantes legais das licitantes presentes. 

 

4.3. No ato público, a Comissão Especial de Licitação e os representantes credenciados pelas licitantes 

conhecerão e rubricarão o envelope de “PROPOSTA COMERCIAL”, em seu fecho, confirmando a sua 

inviolabilidade. 

 

4.4. Aberto o envelope de “HABILITAÇÃO”, a Comissão Especial de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá 

apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das 

inabilitadas. 

 

4.5. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela 

Comissão de Licitação para a abertura do envelope de “PROPOSTA COMERCIAL”. 

 

4.6. Concluídos os prazos relativos ao direito de petição contra a habilitação, e julgados os recursos, se for o 

caso, a Comissão de Licitação fixará a data de abertura do envelope com a PROPOSTA COMERCIAL e 

convocará os licitantes para a sessão pública, podendo para tanto utilizar os meios de comunicação 

disponíveis, tais como fax ou e-mail, e publicará a convocação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

 

4.7. Após a fase de habilitação não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 

 

4.8. É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 

Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas, nos 

termos do art. 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

4.9. Os envelopes contendo proposta comercial das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas 

empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação, depois de transcorrido o 

prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando 

denegados os recursos interpostos, após o que poderão ser destruídos pela Comissão Especial de Licitação. 
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5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS À LICITAÇÃO 
 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos relacionados com a Licitação deverão ser solicitados por escrito e 

encaminhados à PCMG, aos cuidados da Comissão Especial de Licitação, na Avenida do Contorno, nº 4.265, 

Bairro São Lucas, CEP nº 30110-021, em Belo Horizonte/MG, FAX (31) 3265-3843, porém somente serão 

aceitos até 10 (dez) dias anteriores à data fixada para a apresentação dos Documentos de Habilitação e 

Proposta. 

 

5.2. Não sendo formulados os pedidos de esclarecimento até o prazo disposto no item 5.1, presumir-se-á que 

os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos Documentos 

de Habilitação e Proposta, não cabendo, portanto, às licitantes, direito a qualquer reclamação posterior. 

 

5.3. As interpretações, correções e/ou alterações elaboradas pela PCMG serão comunicadas, por escrito, a 

todos os que tiverem adquirido o Edital, por meio de fax ou comunicações a serem retiradas no endereço 

constante no item 5.1, e em se tratando de aditamentos, por meio de divulgação pela mesma forma que se 

deu o texto original do Edital, observadas as condições do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

5.4. Os esclarecimentos e as informações prestadas a quaisquer interessados ocorrerão sempre por escrito e 

estarão, a qualquer tempo, com vistas franqueadas para todos no Processo da Licitação. 

 

5.5. Somente terão valor as interpretações, correções e/ou alterações escritas, fornecidas pela PCMG, na 

forma deste Edital. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação 

da Lei Federal nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO, cabendo à Administração julgar e responder à impugnação 

em até 03 (três) dias úteis. 

 

6.2. Decairá do direito de impugnar o edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil anterior ao da 

data fixada para a abertura dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO. A comunicação intempestiva não terá 

efeito de recurso, mesmo que venha a apontar, após o julgamento, falha ou irregularidade que possa viciar o 

Edital.  

 

6.3. Eventual impugnação ao Edital deverá ser formalizada por escrito à Superintendência de Planejamento, 

Gestão e Finanças da PCMG, e submetida ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, mediante 

comunicação direta, protocolo e recibo fornecido por um dos integrantes da Comissão. 

 

6.3.1. Admitir-se-á a apresentação de impugnação por meio de fac-símile, devendo o original do documento 

ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme estabelecido no artigo 41 da Lei Federal nº 

8.666/93, tomando-se como data limite para tanto aquela estabelecida para o recebimento dos envelopes. 

 

6.4. Durante o período compreendido entre a data de entrega dos Documentos de Habilitação e Proposta e a 

adjudicação dos serviços, as licitantes deverão abster-se de entrar em contatos informais com a PCMG para 

assuntos correlatos. A PCMG, em caso de necessidade, convocará as licitantes para esclarecimentos que, 

eventualmente, se fizerem necessários, dentro do permitido pelo § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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6.5. A Comissão Especial de licitação poderá, a qualquer tempo, promover diligências para comprovar a 

veracidade das informações e de dados prestados pelo interessado e pelo licitante, além de esclarecer 

dúvidas, conforme dispõe o § 3° do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES 
 

7.1. Para manifestação nas sessões públicas, assinaturas em atas e demais documentos, a licitante poderá 

fazer-se representar por um único credenciado que deverá apresentar-se para credenciamento perante a 

Comissão Especial de Licitação, 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.  

 

7.2. O credenciamento far-se-á por meio de termo de credenciamento ou por meio de instrumento público ou 

particular de procuração, com firma reconhecida ou outro documento que comprove os necessários poderes 

especiais para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

 

7.2.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou pessoa assemelhada com poderes para representar a 

empresa licitante, deverá apresentar 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 assembléia em que se deu a eleição. 

 

7.2.2. 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 ato constitutivo, 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. 

 

7.3. O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo abaixo: 

 

CREDENCIAMENTO 

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a) ..................................................., portador do documento 

de identidade n.º .................., para participar das reuniões relativas à Concorrência n.º ____/2008, o(a) qual 

está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir de 

interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por válido. 

Local e Data 

___________________________________________ 

nome e assinatura do responsável ou representante legal da empresa  
(COM FIRMA RECONHECIA CONFORME ITEM 6.2) 

Identificação da empresa (nome e CNPJ) 

 

7.4. Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, desde que devidamente 

autenticados, ou em original acompanhados de cópia para autenticação pela Comissão Especial de Licitação, 

durante a sessão de abertura dos envelopes. 

 

7.5. O credenciamento deverá conferir ao credenciado amplos poderes, inclusive para renúncia do direito de 

recorrer. 
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7.6. Do procedimento de credenciamento: 

 

7.6.1. Iniciada a sessão, a Comissão Especial de Licitação interpelará os presentes sobre a participação, na 

sessão, de responsáveis, representantes legais ou credenciados. 

 

7.6.2. Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos necessários à 

identificação do interessado ou não demonstrada sua condição de representante do licitante. 

 

7.7. O documento de credenciamento será retido pela Comissão Especial de Licitação e juntado ao 

procedimento licitatório. 

 

7.8. As pessoas interessadas em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, mesmo que não sejam 

credenciadas, poderão fazê-lo, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos 

trabalhos. 

 

7.9 A manifestação de representante ou de pessoa não credenciada que seja inoportuna, intempestiva ou que 

perturbe a ordem na realização dos trabalhos poderá, a critério da Comissão, acarretar o convite para que a 

pessoa se retire da sala de reuniões. 

 

8. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

8.1. Na elaboração e apresentação dos documentos de Habilitação e Proposta Comercial, as licitantes 

deverão observar as instruções dispostas neste título. 

 

8.2. Cada licitante deverá apresentar 02 (dois) envelopes: 

- Envelope n
o
 1 - “DOCUMENTAÇÃO” (de Habilitação); e 

- Envelope n
o
 2 - “PROPOSTA COMERCIAL”. 

 

8.3. O envelope de “DOCUMENTAÇÃO” e o de “PROPOSTA COMERCIAL” deverão ser indevassáveis, 

hermeticamente fechados e entregues até o dia e horário indicados no item 1.2, contendo os documentos 

exigidos, preferencialmente de forma ordenada, obedecendo à seqüência da solicitação do presente Edital. 

 

8.4. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N.º XXX/2008/DMP 

ENVELOPE N º 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

LICITANTE: 
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DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N.º XXX/2008/DMP 

ENVELOPE N º 2 - PROPOSTA COMERCIAL 

LICITANTE: 
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8.5. A veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pela licitante é de sua 

responsabilidade, sujeitando-se às sanções previstas nas legislações civil, administrativa e penal. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  
 

9.1. Os documentos e as informações necessárias à Habilitação deverão ser apresentados, todos dentro do 

Envelope nº 1, em 2 (duas) vias, de forma ordenada, preferencialmente, numerados seqüencialmente, 

rubricados por representante da licitante, identificando-se o caderno "original" e o caderno "cópia", sendo 

que a 2ª via poderá ser em cópia simples. 

 

9.1.1. Deverá a licitante preparar uma introdução, onde haverá de conter, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, as seguintes informações: razão social do proponente; endereço completo (inclusive CEP) e 

dados de comunicação à distância (fax, telefone, e-mail); nome dos responsáveis legais; nome da pessoa 

física representante legal do proponente nesta licitação, com dados de identificação – CPF, RG, endereço, 

fax, e-mail, telefones, inclusive celular; identificação e assinatura do representante legal da empresa. 

 

9.2. No Capítulo I - Habilitação Jurídica deverão ser apresentados os seguintes documentos, conforme o 

caso: 

9.2.1. Registro comercial na Junta Comercial, no caso de empresa individual. 

9.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e suas alterações posteriores ou o instrumento 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Empresária e, no caso 

de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. 

9.2.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 

9.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Brasil e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

9.3. No Capítulo II - Regularidade Fiscal deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ. 

 

9.3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou à 

sede do proponente, em ambas as hipóteses, pertinente e compatível o seu ramo de atividade com o objetivo 

contratual. 

 

9.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
da sede do proponente, na forma da Lei.  A prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
deverá ocorrer por meio da apresentação de Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Federais e 
Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 02 de maio de 2007, 
ou documento equivalente. A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de 
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certidão negativa ou equivalente, deverá conter informações sobre a regularidade mobiliária e 
imobiliária da licitante. A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, cujo 
documento não contenha prazo de validade expresso, será acolhido se expedido em até 90 
(noventa) dias anteriores à data de entrega dos envelopes. 
 

9.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos instituídos por lei, por meio da apresentação de: 
 
a) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
b) Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - INSS - Certidão Negativa de 

Débito ou documento equivalente. 

 
9.3.5. Serão aceitos os documentos emitidos pela internet, tais como: CNPJ, CND e FGTS, que terão 
sua validade, inclusive quanto ao prazo, verificada pela Comissão Especial de Licitação conforme 
orientações contidas no próprio documento. 
 
9.3.6. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o proponente será inabilitado. 
 
9.4. No Capítulo III - Qualificação Econômico-Financeira deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 

9.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pela variação do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo) ocorrida no período, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. Deverá ser comprovado pela licitante, por meio do Balanço Patrimonial, Capital 

Social Realizado ou Patrimônio Líquido mínimo de 8% (oito por cento) do valor total estimado para a 

contratação, pelo período estimado de 60 (sessenta) meses. 

 

9.4.1.1. Entende-se por apresentados na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, 

devidamente datados e assinados pelo responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado 

e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, assim apresentados: 

 

9.4.1.1.1. No caso de Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente; 

d) deverá ser acompanhado de ata de aprovação pela assembléia geral ordinária, registrada na Junta 

Comercial. 

 

9.4.1.1.2. No caso de Sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda): 

a) por fotocópia autenticada do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente ou em outro órgão 

equivalente, ou 

b) por fotocópia autenticada do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
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autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente. 

 

9.4.1.1.3. No caso de Sociedade constituída no exercício em curso: 

a) por fotocópia autenticada do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do proponente. 

 

9.4.1.1.4. Em se tratando de empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, em 

substituição ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis, deverão apresentar o Balanço de 

Abertura. 

 

9.4.1.1.5. Na hipótese de alteração do Capital após a realização do Balanço Patrimonial, o proponente deverá 

apresentar documentação de alteração do capital devidamente registrado na Junta Comercial. 

 

9.4.1.1.6. A demonstração da capacidade financeira do proponente será feita com base na apresentação dos 

seguintes Índices Contábeis, calculados por meio das fórmulas a seguir definidas, devendo o resultado ser 

igual ou superior a 1 (um), conforme segue: 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Liquidez Geral =     --------------------------------------------------------------------  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

ATIVO CIRCULANTE 

Liquidez Corrente  =          -------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

ATIVO TOTAL 

Solvência Geral =                 ------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

9.4.1.1.7. Caso a licitante apresente resultado menor que 01 (um) em qualquer dos índices relacionados, 

deverá comprovar que possui Capital Social ou Patrimônio Liquido mínimo equivalente a 10% do valor 

estimado da contratação. 

 

9.4.2. Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com data de emissão em, no máximo, 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 

entrega dos envelopes. 

 

9.5. Capítulo IV - Qualificação Técnica deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

9.5.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, constituída em território 

nacional, comprovando que a licitante possui capacitação técnica para a prestação dos seguintes serviços: 

produção gráfica, confecção de estoque base em papel de segurança, impresso em calcografia cilíndrica 

(talho-doce) e emissão de documentos oficiais de identificação, com foto colorida e assinaturas digitalizadas, 

compatíveis, em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, com a apresentação de 

modelos. 

 

9.5.2. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de que a licitante possui 
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experiência na implantação de sistema de captura ao vivo de imagens de fotografia, assinatura e impressões 

digitais, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 

9.5.3. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de que a licitante possui 

experiência na implantação de sistema automatizado de pesquisa biométrica por reconhecimento facial, de 

no mínimo 100.000 (cem mil) registros, correspondente a 10% (dez por cento) da quantidade estimada deste 

Edital, compatível em características e prazos com o objeto da licitação. 

 

9.5.4. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de que a licitante possui 

experiência na implantação de sistema automatizado de pesquisa biométrica (AFIS) civil, criminal e de 

latentes de, no mínimo, 3.306.000 (três milhões, trezentos e seis mil) registros decadactilares, correspondente 

a 10% (dez por cento) da quantidade estimada deste Edital, compatível em características e prazos com o 

objeto da licitação. 

 

9.5.5. Declaração do fabricante original da tecnologia AFIS ou de suas subsidiárias, em papel timbrado, 

contendo autorização para a licitante ofertar seus sistemas a esta licitação, bem como compromisso expresso 

de fornecer suporte técnico, componentes e peças e, quando aplicável, o adequado treinamento e 

credenciamento para a execução dos serviços de manutenção e assistência técnica, visando ao perfeito 

funcionamento dos seus produtos durante a vigência do contrato.  

 

9.5.6. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de que a licitante possui 

capacitação técnica para a prestação de serviços de digitalização de documentos, com geração de arquivos 

eletrônicos, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital. 

 

9.5.7. Documento comprobatório de que possui estabelecimento na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte/MG ou, caso não possua, apresentar Termo de Compromisso, assinado pelo representante legal, de 

que estabelecerá filial em Belo Horizonte/MG, devidamente equipado para a prestação dos serviços licitados, 

até a data de formalização do Contrato, e que permanecerá com as instalações na referida cidade durante a 

vigência do contrato que vier a firmar. 

 

9.5.9. Documento com indicação do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação constante do presente Edital, conforme art. 30, II, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e Anexos III e VI do Edital. 

 

9.5.10. Termo de Vistoria, expedido pelo Instituto de Identificação/SPTC, declarando ter a licitante 

vistoriado a área correspondente ao local onde será instalada a Central de Emissão de Documentos de 

Identificação, Serviços Biométricos e Digitalização - CEDI e Postos de Emissão de Documentos de 

Identificação - PEDI, em conformidade com o modelo do Anexo II.  A pessoa encarregada da vistoria pela 

licitante deverá apresentar credencial assinada pelo representante legal da empresa. 

 

a) As vistorias técnicas deverão ser agendadas junto ao Instituto de Identificação/SPTC, nos dias úteis, das 

9 horas às 18 horas, por meio do telefone (31) 3330-1830. 

 

b) As vistorias técnicas deverão ser realizadas em até, no máximo, 2 (dois) dias úteis antes da data prevista 

para entrega dos envelopes relativos a esta Concorrência, definida neste Edital. 

 

9.5.11  Os atestados poderão ser emitidos por uma ou mais entidades de direito público ou privado em 

nome da licitante, o que se aplica para os atestados de comprovação de experiência em Sistemas AFIS, que 
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poderão ser emitidos em nome do fabricante original da tecnologia, ou de suas subsidiárias, se for o caso. 

 

9.5.12.  Os atestados e as declarações deverão ser apresentados na língua portuguesa (Brasil) e apenas serão 

aceitos documentos em outros idiomas, desde que acompanhados de tradução para a língua portuguesa 

(Brasil), efetuada por Tradutor Juramentado, devidamente autenticados pelo consulado, no local de emissão 

ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos, caso em que tal tradução prevalecerá sobre os originais. 

 

9.5.13. Documento com a relação da equipe técnica responsável pelo contrato durante as fases de 

implantação e operação de toda execução dos serviços. 

 

9.5.14. Documento contendo a comprovação da capacitação técnica para prestar treinamentos relacionados 

ao objeto desta licitação, com ênfase na captura, processamento, digitalização, transmissão de dados 

criptografados e imagens e armazenamento em banco de dados. 

 

9.6. No Capítulo IV - Declarações deverão ser apresentados pelas licitantes o seguinte: 

 

9.6.1. Declaração emitida pelo proponente quanto à inexistência de fatos impeditivos da habilitação e da 

obrigação de informar a ocorrência de fato superveniente que impossibilite a participação na licitação, a 

contratação ou a continuidade do contrato, conforme modelo a seguir: 

 

 

DECLARAÇÃO FATO IMPEDITIVO E SUPERVENIENTE 

 

A empresa........................, com inscrição no CNPJ n.º ......................, sediada na................ vem declarar sob 

as penas da Lei, na forma do § 2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que, até a presente 

data, não existem fatos impeditivos para sua participação na Concorrência Pública n.º ............., da Polícia 

Civil do Estado de Minas Gerais e que não existe contra si declaração de inidoneidade expedida por Órgão 

da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrência de fato superveniente que impossibilite a sua participação na licitação, na contratação ou a 

continuidade do contrato. 

 

Data e local: 

Razão Social da Empresa: 

Nome dos Representantes Legais: 

 

Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

 

Identificação do Declarante 

 

9.6.2. Declaração emitida pelo proponente, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da CF/88, de que não 

emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, pessoas menores de 18 (dezoito) anos, ou, em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme modelo a seguir: 
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DECLARAÇÃO DO TRABALHO DE PESSOA MENOR DE 18 ANOS NA EMPRESA 

 

A empresa..........................................., com inscrição no CNPJ n.º................................, sediada na 

............................., vem declarar, sob as penas da Lei, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

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

 

Data e local: 

Razão Social da Empresa Isolada: 

 

Assinatura: _________________________________ 

Identificação do Declarante 

 

 

9.6.3. Declaração emitida pela licitante de que tem conhecimento de todas as exigências e condições 

estabelecidas neste Edital, para a habilitação e o cumprimento das obrigações objeto desta Concorrência. 

 

9.6.4. Declaração assinada pelo representante legal da Licitante sobre a Equipe Técnica, com a qualificação, 

necessária à execução da implantação e execução dos serviços, objeto da licitação. Na referida declaração 

deverá constar a indicação nominal do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da Equipe Técnica a ser alocada na prestação 

dos serviços acompanhado de cópias das páginas das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

dos documentos de constituição da empresa que comprovem a condição de sócio ou diretor dos membros 

indicados para a equipe. 

 
9.7. Disposições Gerais sobre os Documentos de Habilitação: 

 

9.7.1. Os documentos relacionados com a Habilitação Jurídica, a Regularidade Fiscal e a Qualificação 

Econômico-Financeira devem ser referentes à sede da licitante, salvo o disposto explicitamente em contrário. 

 

9.7.2. Os documentos de que tratam os Capítulos I, II e III (Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 

Qualificação Econômico-Financeira), constante nos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.3.1, 9.3.4, letras “a” e “b” e 

9.4.1 deste Edital, poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral - Cadastramento - CRC, 

emitido pelo Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, com prazo de validade em vigor, 

acompanhado da documentação nele indicada que estiver com prazo de validade vencida, observado o 

contido no Decreto Estadual nº 44.431, de 29 de dezembro de 2006, exceto aqueles relativos à regularidade 

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e à inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e 

Estadual, que deverão ser apresentados juntamente com o CRC, além daqueles expressos neste Edital. 

 

9.7.2.1. O CRC - cadastramento - não substitui os documentos exigidos para qualificação técnica. 

 

9.7.2.2. Serão analisados no CRC - cadastramento - somente os documentos exigidos para este certame, 

sendo desconsiderados os demais. 

9.7.2.3. Informações acerca do cadastramento poderão ser obtidas no sitio: www.compras.mg.gov.br . 

 

9.7.3. Os documentos necessários à Habilitação Jurídica, os atestados, certificados e certidões poderão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou apenas por 

http://www.compras.mg.gov.br/
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cópia acompanhada do original para que possa ser autenticada, durante a sessão de abertura do envelope de 

documentação, por um dos membros da Comissão Especial de Licitação. 

 

9.7.4. No caso de documentos sem a estipulação oficial do prazo de validade, a Comissão Especial de 

Licitação acolherá, salvo disposição expressa neste Edital, aqueles emitidos em até 180 (cento e oitenta) dias 

corridos anteriores à data de entrega dos envelopes, na forma prevista nesta Concorrência. 

 

9.7.5. A Comissão Especial de Licitação, em caso de dúvida, poderá efetuar diligências para esclarecer 

quaisquer informações constantes na documentação que sejam de interesse para o procedimento licitatório, 

nos termos da legislação e admitir, dentro do prazo que julgar conveniente, o suprimento de 
omissões ou correções de falhas meramente formais, nos termos deste Edital. 
 

9.7.6. Somente serão habilitadas nesta Concorrência, as licitantes que atenderem a todas as condições de 

participação e habilitação estabelecidas neste Edital, salvo a mera irregularidade, exclusivamente formal e ou 

material, que não prejudique o entendimento sobre o conteúdo do documento e que no contexto não se 

constitua em informação que necessite de verificação. 

 

9.7.7. Serão inabilitados os proponentes que: 

 

a) deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou o fizerem de maneira incompleta ou 

incorreta, descumprindo qualquer das exigências de participação e habilitação estabelecidas neste Edital; e 

 

b) apresentarem documentos vencidos, incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras ou qualquer 

irregularidade salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 

proponentes, prejuízo à Administração ou não impeçam a exata compreensão de seu conteúdo. 

 

9.7.7.1. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar às 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, conforme o disposto no § 

3° do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10. PROPOSTA COMERCIAL 
 

10.1. A proposta comercial deverá ser emitida, em 1 (uma) via, em papel timbrado da licitante, de forma 

datilografada ou impressa por meio eletrônico, em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sem 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigida em linguagem clara, sendo a última folha datada e assinada pelo 

representante legal da empresa e conter obrigatoriamente todas as informações sobre a proposta de que trata 

este Edital. 

 

10.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) da licitante. 

 

10.1.2. Prazo de validade das propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a 

entrega dos envelopes. 

 

10.1.3. Prazo para início dos trabalhos conforme Cronograma Físico de Implantação e Início de Operação 

previsto no Projeto Básico - Anexo I. 

 

10.1.4. Preço Unitário e Global, em valor numérico e por extenso, do objeto licitado, incluindo todas as 

vantagens e abatimentos, custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos (inclusive tributos, encargos 
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sociais e trabalhistas, contribuições parafiscais), além de quaisquer outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto desta licitação, descrito no Anexo I  deste Edital. 

 

10.1.4.1. Caso ocorra divergência entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

 

10.1.5. A proposta comercial não poderá impor condições ou conter opções de preço. 

 

10.1.6. Declaração de que no preço proposto se encontram incluídos todos os tributos, encargos sociais e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, 

inclusive despesas adicionais necessárias ao desempenho das atividades tais como diárias, passagens, 

alimentação e outras. 

 

10.1.7. As despesas de deslocamento dentro do Estado de Minas, para fazer frente às demandas específicas 

do projeto, correrão por conta da contratada. 

 

10.1.8. Os documentos e informações que compõem a Proposta Comercial deverão estar exclusivamente no 

Envelope Proposta nº 2, fechado e indevassável, trazendo em seu exterior os dizeres conforme orientação 

prescritas neste Edital. 

 

10.2. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto será interpretada como não 

existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das propostas. 

 

10.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço ofertado até, no máximo, 2 

(duas) casas decimais após a vírgula (Ex. 0,01). 

 

10.4. A licitante deverá apresentar, anexa à sua proposta comercial: 

 

a) a descrição do objeto desta licitação de forma detalhada, clara e completa, englobando os itens e serviços 

especificados no Anexo I - Projeto Básico do Edital acompanhada de sua planilha de custos, levando-se em 

consideração, no mínimo, os itens constantes na Planilha de Preços Modelo, conforme Anexo VI. 

 

b) a apresentação de cronograma de implantação, em estrita conformidade com os prazos estabelecidos neste 

Edital e seus anexos. 

 

10.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo de caso fortuito ou de força 

maior. 

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

11.1. O julgamento da proposta comercial obedecerá aos seguintes critérios: 

 

11.1.1. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e com os preços 

correntes no mercado, nos termos do art. 43, inciso IV, da Lei n° 8.666/93. 

 

11.1.2. Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação 

poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta, nos termos da 

legislação. 

 



  

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

17 

 

11.1.3. Será considerado como limite máximo para o preço ofertado o valor correspondente ao preço global 

constante da Planilha de Preços constante no Anexo VI. 

 
11.1.4. As propostas comerciais serão classificadas em ordem crescente, levando em conta o valor unitário 
proposto para a emissão do Documento Oficial de Identificação compreendendo todas as fases do processo, 
inclusive digitalização do acervo existente e entrega ao interessado da Carteira de Identidade confeccionada. 
 

11.2. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que não atender a todas as exigências do ato 

convocatório e que: 

 

a) estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta neste Edital; 

b) contiverem vícios; 

c) omitirem qualquer elemento solicitado; 

d) apresentarem preço manifestamente inexeqüível; e 

e) apresentarem valor total da proposta superior ao Orçamento da PCMG. 

 

11.3. A Comissão Especial de Licitação não levará em conta qualquer oferta ou vantagem não prevista neste 

Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas 

das demais licitantes. 

 

11.4. É facultado à Comissão Especial de Licitação, a qualquer tempo, solicitar às licitantes a decomposição 

de preços de serviços, bem como os esclarecimentos que julgar necessários, para viabilizar o julgamento da 

proposta comercial. 

 

11.4.1. A licitante deverá demonstrar a exeqüibilidade desses preços por meio de suas composições e 

respectivas justificativas técnicas que comprovem serem os preços dos insumos e salários coerentes com os 

de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto ora licitado. 

 

11.4.2. O solicitado pela Comissão de Licitação deverá ser apresentado em prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis contados do recebimento pela licitante de correspondência nesse sentido. 

 

11.4.3. A não apresentação da documentação no prazo estabelecido acarretará a desclassificação da Proposta 

Comercial da licitante. 

 
11.5. Observados todos os requisitos e elementos necessários na forma prevista no edital, será considerada 
vencedora a licitante detentora do menor preço unitário para emissão do Documento Oficial de Identificação, 
compreendendo todas as fases descritas no Anexo I - Projeto Básico, em conformidade com este edital, pelo 
valor global previsto para contratação pela autoridade responsável pela homologação do processo. 
 

11.5.1. Para o cálculo do valor global da proposta, a licitante deverá multiplicar o preço unitário, relativo ao 

objeto deste Edital, pelo volume médio mensal estimado no item 3 do Anexo I - Projeto Básico, multiplicado 

pela quantidade de meses de duração do contrato (sessenta meses), conforme fórmula descrita a seguir. O 

resultado desta multiplicação resultará no valor global da proposta. 

 

VG(p) = ((V1 x CI) x 60)  

Onde, 

VG(p) - Valor Global da Proposta em exame 

V1 - Volume mensal do serviço de emissão de carteira de identidade (conforme o Anexo I deste Edital) 
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CI - Valor por Carteira de Identidade emitida 

 

11.6. Na eventualidade de não vir a ser o serviço contratado por desinteresse da licitante vencedora ou pelo 

não comparecimento para assinatura do termo de contrato, a Polícia Civil poderá declarar vencedora do 

certame para prestação dos serviços, objeto desta Licitação, a licitante detentora da proposta comercial 

classificada a seguir, observadas as mesmas condições e valores da proposta que houvera sido declarada 

vencedora da licitação. 

 

11.6.1. Se houver mais de uma recusa, poder-se-á adotar procedimento idêntico para as demais licitantes 

classificadas. 

 

11.7. Do Desempate das Propostas Comerciais 

 

11.7.1. Se no julgamento da proposta mais vantajosa houver empate entre duas ou mais propostas, o 

desempate ocorrerá com observância do disposto no art. 3º, § 2º da Lei 8.666/93. Se esta não for a situação, o 

desempate será realizado por meio de sorteio. 

 

11.7.2. O desempate por meio de sorteio dar-se-á em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada, 

assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos proponentes presentes que o desejarem. 

 

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

12.1. É facultado ao licitante, em decorrência das decisões relacionadas com a presente licitação, nos termos 

do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93, a interposição de: 

 

12.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, 

quando presentes todos os licitantes, dos seguintes atos: 

 

12.1.1.1. Habilitação ou inabilitação de licitante, dirigido à Comissão Especial de Licitação, que poderá 

reconsiderar a decisão ou, mantendo-a, fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade superior para 

decisão em 05 (cinco) dias úteis. 

 

12.1.1.2. Do julgamento da proposta comercial, ou desclassificação das propostas, também dirigido à 

Comissão Especial de Licitação, que adotará o mesmo procedimento previsto no item 12.1.1.1. 

 

12.1.1.3. Da anulação ou revogação desta licitação, dirigido ao Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas 

Gerais, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, que o encaminhará, devidamente informado, à 

autoridade superior para decisão em 05 (cinco) dias úteis. 

 

12.2. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação de decisão relacionada com o objeto da 

licitação, de que não caiba recurso hierárquico, dirigida ao Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 

 

12.3. Os recursos previstos nos itens 12.1.1 e 12.1.2 terão sempre o efeito suspensivo, podendo a autoridade 

competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir efeito suspensivo aos demais 

recursos, na forma da Lei. 
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13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

13.1. A homologação da presente licitação compete ao Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças 

da Polícia Civil, devendo o ato ser praticado após o julgamento das propostas e o decurso dos prazos 

recursais ou após a decisão de todos os recursos eventualmente interpostos. 

 
13.2. O objeto desta Licitação será adjudicado, pelo Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças à 

licitante detentora do menor preço unitário para emissão do Documento Oficial de Identificação, 

compreendendo todas as fases descritas no Anexo I - Projeto Básico, em conformidade com este edital, pelo 

valor global previsto para contratação pelas autoridades responsáveis pela homologação do processo. 

 

13.1.1. Para o cálculo do valor global da proposta, a licitante deverá multiplicar o preço unitário, relativo ao 

objeto deste Edital, pelo volume médio mensal estimado no Anexo I - Projeto Básico, multiplicado pela 

quantidade de meses de duração do contrato (sessenta meses), conforme fórmula descrita a seguir. O 

resultado desta multiplicação resultará no valor global da proposta. 

 

VG(p) = ((V1 x CI) x 60)  

Onde, 

VG(p) – Valor Global da Proposta em exame 

V1 – Volume mensal do serviço de emissão de carteira de identidade (conforme o Anexo I deste 

Edital) 

CI – Valor por Carteira de Identidade emitida 

 

13.2. Na eventualidade de não vir a ser o serviço contratado por desinteresse da licitante vencedora ou pelo 

não comparecimento para assinatura do termo de contrato, a PCMG poderá adjudicar os serviços, objeto 

desta Licitação, à licitante detentora da proposta comercial classificada a seguir, observadas as mesmas 

condições e valores da proposta que houvera sido declarada vencedora da licitação. 

 

13.2.1. Se houver mais de uma recusa, poder-se-á adotar procedimento idêntico para as demais 

licitantes classificadas. 

 

14. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO E SUA EXECUÇÃO 
 

14.1. A licitante à qual for adjudicado o contrato para a execução dos serviços objeto do Edital será 

notificada para comparecer à assinatura do mesmo, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do 

recebimento da comunicação, a ser lavrado nesta Capital, em local a ser indicado pela PCMG, nos termos do 

art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14.2. O não comparecimento para assinatura do termo de contrato, dentro do prazo fixado na notificação ou a 

prática de qualquer ato, por parte da licitante, que inviabilize a contratação, implicará na automática 

desclassificação de sua Proposta, ficando a mesma impedida de participar de futuras Licitações pelo prazo de 

até 2 (dois) anos, sujeitando-se, ainda, às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, fixando-

se, como multa, o percentual de 2% (três por cento) do valor atualizado da contratação. 

 

14.2.1. A Polícia Civil poderá deixar de aplicar as penalidades previstas no item 14.2, se admitidas as 

justificativas apresentadas pela adjudicatária, nos termos do que dispõe o caput do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, 
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garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

14.2.2. Na hipótese do item 14.2, a Polícia Civil convocará outro adjudicatário, observada a ordem de 

classificação, realizada nos termos desta Concorrência. 

 

14.3. O Contrato será regido pelas normas da Lei nº 8.666/93, pelos preceitos de direito público, aplicando-

lhe, subsidiariamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

14.4. No ato da assinatura do contrato, a licitante adjudicatária do objeto deverá prestar garantia de 

contratação, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 

8.666, correspondente a 2% (dois por cento) do valor estimado do objeto da contratação, e que será restituída 

após a execução do contrato.  

 

14.4.1. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes serem emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

 

14.5. A Polícia Civil poderá reduzir ou ampliar unilateralmente o objeto do contrato em até 25% 
(vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, conforme art. 65, §1º, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

14.6. No ato da assinatura do Contrato e durante toda a vigência deste, o vencedor do certame deverá manter 

todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. 

 
14.7. O objeto do contrato será executado em conformidade com o estabelecido no Projeto Básico, Anexo I 

deste Edital. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

15.1. O pagamento será efetuado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, 

mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, até o 30º (trigésimo) dia do mês seguinte à prestação do 

serviço, baseado no volume mensal de documentos efetivamente emitidos no mês anterior, conforme 

permissivo do art. 40, XIV, “a” da lei nº 8.666/93 e alterações, observando o disposto neste Edital. 

 

15.2. O contratado não-correntista deverá providenciar abertura de conta corrente em qualquer agência de 

instituição financeira credenciada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, comunicando formalmente o 

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Polícia Civil, responsável pelos pagamentos, os 

dados de seu domicílio bancário para fins de registro no SIAFI/MG e posterior recebimento de seu crédito. 

 

15.3. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária 

1451.06.126.021.1.019.0001-3390-39-1-25-1, relativa ao exercício de 2008 e as despesas dos exercícios 

seguintes, pelas dotações próprias que forem fixadas nos respectivos orçamentos.. 

 

15.4. A Contratada deverá demonstrar ao Instituto de Identificação/SPTC até o 5º (quinto) dia útil de cada 
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mês os valores relativos às expedições realizadas no mês imediatamente anterior, para efeito de previsão de 

pagamento. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTE 
 

16.1. Em conformidade com os dispositivos da Lei Federal n° 9.069, de 30 de junho de 1995, Lei do Plano 

Real, os preços são irreajustáveis durante os doze primeiros meses de vigência contratual. Após este período, 

os preços poderão ser reajustados, a cada doze meses, de acordo com a variação do IPCA no período, ou por 

outro índice que venha a substituí-lo, conforme a legislação vigente. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

17.1. Ao Contratado que descumprir total ou parcialmente este contrato celebrado com a Polícia Civil do 

Estado de Minas Gerais serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, 

obedecidas as disposições da Lei nº 13.994, de 18 setembro de 2001, e do Decreto nº 44.431, de 29 de 

dezembro de 2006, conforme os critérios descritos neste Edital. 

 

17.2. Advertência, para comunicação formal ao Contratado, sobre o descumprimento de cláusulas de 

contratos e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 

 

17.3. Multa, observados os seguintes limites máximos: 

 

17.3.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 

serviço não realizado. 

 

17.3.2.  20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço não realizado, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias, do cronograma de entrega, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos 

que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações 

contratadas. 

 

17.3.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, hipótese em que será promovida a rescisão contratual. 

 

17.4. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo definido no art. 6º da Lei nº 13.994/01 e no art. 24 do Decreto n° 44.431/06. 

 

17.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo mínimo de 02 (dois) anos. 

 

17.6. O valor da multa aplicada, nos termos da cláusula 17.3, deverá ser recolhido à contratante no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, podendo, ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou 

Faturas, por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente, caso conveniente ou necessário. 

 

17.7. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de 

controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato. 
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17.8. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos. 

 

17.9. A contratante é competente para aplicar as penalidades previstas neste Edital, nos termos da Lei 

Estadual nº 13.994/01, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade que será de 

responsabilidade, quando não couber ao contratante, nos termos da legislação, à autoridade competente. 

 

17.10. As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 

gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade, cujo prazo para defesa é de 10 

(dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

17.11. Nenhuma parte será responsável, perante a outra, pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior 

ou caso fortuito, devidamente comprovado. 

 

17.12. Nos termos da Lei Estadual nº 13.994/2001 e do Decreto Estadual nº 44.431/2006, a contratada e seus 

diretores, sócios-gerentes e ou controladores, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, 

poderão ficar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedidos de licitar e contratar com o poder público, nos 

casos de: 

 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação. 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável da licitante; 

d) não manutenção da proposta escrita, após a adjudicação; 

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraude na execução do contrato; e 

h) falha na execução do contrato. 

 

17.13. A recusa do adjudicatário em entregar o objeto licitado dentro do prazo estabelecido pela contratante, 

bem como o atraso na entrega, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida e permitirá a 

aplicação das seguintes sanções pela contratante: 

 

17.13.1. advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

 

17.13.2. multas; 

 

17.13.3. rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização à 

contratante por perdas e danos; 

 

17.13.4. suspensão temporária do direito de licitar; 

 

17.13.5. indenização à contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante;  

 

17.13.6. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, no prazo não 

superior a 05 (cinco) anos. 
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18. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

18.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato serão realizados por Comissão de 

Fiscalização previamente designada pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica, a qual, na 

qualidade de gestora do contrato, ficará responsável, não só pelo acompanhamento, controle e verificação de 

sua execução, como também pela liberação da documentação fiscal. 

 

18.2. O gestor verificará, igualmente, o cumprimento dos termos contidos no contrato, solicitando correção, 

quando não atendidos os termos do que foi proposto e contratado, sem que assista à contratada qualquer 

indenização pelos custos daí decorrentes. 

 

18.3. Qualquer fiscalização exercida pela Administração em seu exclusivo interesse não implica 

corresponsabilidade pela fiscalização e perfeita execução do contrato. 

 

18.4. A contratada indicará preposto que será responsável pelo serviço objeto da licitação. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

19.1. A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por interesse público devidamente 

justificado, conforme art. 49, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que caiba à licitante direito a indenização, 

salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da Lei. 

 

19.2. A autoridade competente poderá anular a presente licitação, no todo ou em parte, de ofício ou por 

provocação, sempre que ocorrer ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sendo 

que a anulação do procedimento licitatório não gera direito a indenização, salvo nas hipóteses legais. 

 

19.3. É facultado à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase do 

procedimento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 

aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos ou profissionais competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

 

19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após encerrada a fase de "habilitação". 

 

19.5. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, conforme permissivo do art. 57, II da lei 

nº. 8.666/93, a contar do início da prestação do serviço, ao fim do qual todos os bens, equipamentos, sistemas 

e infra-estrutura necessária para a execução dos serviços contratados serão revertidos para a Polícia Civil de 

Minas Gerais, bem como ao final do contrato, a Contratada deverá entregar para a Contratante todas as 

informações e dados atualizados e em perfeitas condições de utilização. 

 

19.6. Em razão do caráter sigiloso das informações de banco de dados da Polícia Civil do Estado de Minas 

Gerais - PCMG assume a contratada a obrigação de manter total confidencialidade e sigilo sobre todas as 

informações técnicas e outras relacionadas ao serviço prestado e ao contrato, devendo a contratada limitar o 

acesso aos dados confidenciais e sigilosos, ao mínimo necessário de pessoas para a consecução dos serviços 

a serem executados, e, na hipótese de violação desta obrigação, ficará sujeita às sanções previstas na forma 

da lei e a indenização pelos danos causados. 
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19.7. Por este edital, pelo respectivo contrato e pelo Termo de Confidencialidade compromete-se a 

contratada a: 

 

a) não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso para gerar benefício próprio exclusivo e/ou 

unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros; 

b) somente com autorização expressa da Contratante efetuará gravação ou cópia da documentação 

confidencial a que tiver acesso relacionada à tecnologia acima mencionada; 

c) não apropriar-se, ainda que para terceiro, de material confidencial e/ou sigiloso que lhe venha a ser 

disponível por meio da tecnologia ora mencionada; 

d) não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as pessoas 

que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de 

qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas; 

e) não tornar disponível, divulgar, enviar, transmitir, negociar, ou de qualquer outra forma, disponibilizar 

qualquer informação e dado sem que tenha o direito de fazê-lo de acordo com a lei, por força de contrato ou 

de relação de confiança; 

f) os acessos às centrais de emissão de documentos de identificação (CEDI) e aos postos de emissão de 

documentos de identificação (PEDI) são vedados a quaisquer pessoas, sem autorização prévia e expressa da 

Contratante, exceto aos funcionários da contratada nos respectivos horários de trabalho destes, cabendo este 

controle, sob a responsabilidade da Contratada, ser devidamente monitorado e registrado. 

 

19.8. Deverá a contratada no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas responder a toda e qualquer 

informação solicitada pela Contratante alusiva ao Termo de Confidencialidade acima exposto. 

 

19.9. São Anexos deste Edital: 

ANEXO I - Projeto Básico 

ANEXO II  - Termo de vistoria 

ANEXO III  - Relação de Postos, seus endereços e Volumes 

ANEXO IV - Minuta do contrato 

ANEXO V - Modelo de Proposta Comercial 

ANEXO VI  - Planilha de Preço 

 

19.10. Este edital tem um preço de R$ 10,00 (dez reais) para os custos com sua reprodução e será fornecido 

mediante a apresentação do comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento de Tributos Estaduais, 

devidamente autenticada por banco credenciado pelo Estado de Minas Gerais para receber tal pagamento, 

podendo ser obtido por meio eletrônico, sem qualquer ônus para o interessado. 

 

19.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, para dirimir quaisquer litígios oriundos deste 

edital e do contrato a ser celebrado, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Belo Horizonte, ___de ______________ de 2008. 

 

Davi Rezende Pereira 

Diretor de Material e Patrimônio 

 

Joaquim Francisco Neto 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 


