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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
MGI MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A
Gerência de Licitações e Contratos
Processo SEI nº 5190.01.0000211/2020-89
DA MISSÃO, VALORES E PRINCÍPIOS DA MGI

A MGI se pauta pelas boas práticas de governança corporativa e compliance, que constitui um dos pilares de sustenção do nosso trabalho e negócios.
Nossa prioridade é atuar respaldados pela ética, integridade e transparência.
Ademais, em consonância com o disposto na Lei nº.: 13.303/2016 (Lei das Estatais) e Decreto Estadual nº.: 47.154/2017 (regulamenta a Lei
13.303/2016, a MGI possui vários normativos que regem as nossas atividades (www.mgipart.com.br), entre eles cite-se : Código de Ética, Conduta e
Integridade, Política de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos, Políticas com Partes Relacionadas, Regulamento Internos de Licitações e
Contratos e Política da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (em implementação).
A Política de Transações com Partes Relacionadas da MGI tem como alicerce os requisitos de:
Os preços e as condições das transações entre as partes realcionadas devem ser compatíveis com aqueles praticados no mercado (taxas, prazos e
garantias);
Os serviços prestados devem estar aderentes aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela Companhia, bem como aos controles
adequados de segurança das informações;
A Companhia deve divulgar as informações sobre transações com partes relacionadas de forma completa e tempestiva, permitindo que os
investidores e demais partes interessadas possam conhecer e monitorar e avaliar de as referidas transaçãoes foram praticadas no melhor interesse
da MGI;
As transações da Companhia em partes relacionadas devem ser comutativas, ou seja, provietosas a ambas as partes, observados todos os fatores
relevantes, tais como relação de troca, adequação da metodologia de avaliação adotada aos ativos envolvidos, razoabilidade das projeções e
verificação de alternativas disponíveis no mercado.
A MGI elaborou o seu Código de Ética Conduta e Integridade, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos
negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos. Este normativo preceitua os VALORES, PRINCÍPIOS, a
Missão da MGI, entre outros.
Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da MGI, os valores éticos que nortearão a nossa relação.
Princípios
(a) boa-fé; (b) honestidade; (c) transparência; (d) legalidade; (e) moralidade; (f) respeito à hierarquia administrativa; (g) fidelidade ao interesse público
e de seus acionistas; (h) impessoalidade; (i) imparcialidade; (j) dignidade; (k) decoro no exercício de suas funções; (l) lealdade às instituições; (m)
cortesia; (n) eficiência; (o) presteza; (p) tempestividade; (q) assiduidade; (r) pontualidade; (s) cuidado e respeito no trato com as pessoas, subordinados,
superiores e colegas; e (t) respeito à dignidade da pessoa humana.
Valores
(a) ética em todas as relações; (b) repúdio a qualquer forma de corrupção ativa ou passiva; (c) comprometimento com os resultados da empresa; (d)
parceria nas relações institucionais; (e) respeito no trato com as pessoas, subordinados, superiores e colegas; (f) qualidade nos serviços prestados; e (g)
atuação com responsabilidade social.
A Missão
Atuar, em conjunto com a Administração Pública de Minas Gerais, nas soluções que envolvam o desenvolvimento das atividades socioeconômicas,
sempre pautando sua conduta na ética e na integridade.
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
O compromisso da MGI com a privacidade visa garantir a proteção dos dados pessoais e segurança das informçãoes, em conformidade com a Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei nº.: 13.709/2018).
A MGI conduz suas atividades de forma íntegra, zelando pela privacidade de seus colaboradores, fornecedores e cliente , garantindo a
confidencialidade dos dados pessoais a que tiver acesso, utilizando-os apenas para finalidades específicas e legítimas e conferindo ampla acessibiidade
ao seu respectivo titular.
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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 – PC GELIC 052/2020

RECIBO

A Empresa_________________________________________________________________
re rou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail _____________________________________ ou pelo fax:
_______________________.
Local e data: ___________________, aos _______/_______/_______
_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: Este recibo deverá ser remetido à MGI, AOS CUIDADOS DO PREGOEIRO pelo EMAIL CONTRATOS@MGIPART.COM.BR, para eventuais comunicações aos interessados,
quando necessário.
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1.

PREÂMBULO

1.1.
A MGI – Minas Gerais Par cipações S.A., pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública Indireta, nos
termos do ar go 34, parágrafo 2º, inciso II, alínea “c”, da Lei Estadual nº 23.304 de 30/05/2019, com sede na Cidade Administra va Presidente
Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Edi cio Gerais, 4º andar, CEP 31.630-901, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte – Minas Gerais,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.296.342/0001-29, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada apenas MGI, torna público
para conhecimento dos interessados que irá realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, po MENOR PREÇO, em sessão através do site
www.compras.mg.gov.br.
1.2.
A licitação será realizada por Pregoeiro e equipe de apoio, designados por meio de Portaria, cons tuída para os devidos ﬁns. o
presente processo licitatório será realizado por meio da Internet, u lizando o sistema informa zado, denominado www.compras.mg.gov.br.
1.3.
O Pregão Eletrônico será realizado por Pregoeiro(a) Ricardo Lopes de Alvarenga e equipe de apoio Adrielle Frade Cândido, Amanda
de Oliveira Simões e Márcio Fernandes da Silva, designados por meio de Portaria, cons tuída para os devidos ﬁns.
1.4.
Todas as referências de tempo deste Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de BrasíliaDF e, dessa forma, serão registradas na documentação rela va ao certame.
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1.5.
Essa licitação será regida pelas disposições da Lei Federal 13.303/2016, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Federal 10.520/2002,
Decreto Estadual 47.154/17, Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MGI – RILC, Lei Estadual 20.826/2013 e alterações promovidas pela
Lei Estadual 22.925/2018, regulamentada pelo Decreto nº 47.437/2018, Lei Estadual 14.167/2002,regulamentada pelo Decreto 44.786/2008 e
alterações promovidas pelo Decreto 47524/2018, Lei Estadual 13.994/2001, regulamentada pelo Decreto 45.902/2012 e alterações promovidas
pelo Decreto 47.524/2018 e pelas disposições deste Edital e seus anexos, que dele cons tuem parte integrante para todos os efeitos legais.
2.

DO OBJETO

2.1.
Contratação dos treinamentos previstos na Lei 13.303/2016 (art. 17, §4º) e Decreto Estadual 47.154/2017 (art.40), conforme as
especiﬁcações descritas e detalhadas no Termo de Referência.
3.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1.
Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar os termos do presente Edital no prazo de até dois
dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão pública.
3.1.1.

Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações apresentadas fora dos prazos não serão conhecidos.

3.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, exclusivamente por meio
eletrônico, via e-mail contratos@mgipart.com.br, observado o prazo assinalado no subitem 3.1.
3.3.
O instrumento de impugnação deverá ser apresentado em pe ção escrita, dirigida ao Pregoeiro, devidamente fundamentada e
instruída com indícios de provas, assinada e enviada à MGI, via SE! – Sistema Eletrônico de Informações – podendo o impugnante ser chamado a
demonstrar a substância dos indícios apresentados, sob pena de responder por falsa alegação.
3.4.
Nos pedidos de esclarecimentos e impugnações encaminhados, os interessados deverão se iden ﬁcar (CNPJ, nome empresarial e
nome do representante que pediu esclarecimentos ou apresentou impugnação, se pessoa jurídica, e CPF para pessoa sica) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.5.
O Pregoeiro enviará a resposta aos esclarecimentos e as decisões das impugnações em até 24 (vinte e quatro) horas contadas da
protocolização e a disponibilizará para os demais licitantes no endereço da MGI na internet www.mgipart.com.br.
3.6.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos e decisões de impugnações aderem a este Edital como se dele ﬁzessem parte,
vinculando a MGI e os licitantes
3.7.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos e decisões de impugnações que implicarem modiﬁcação neste Edital exigem divulgação
pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inques onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.8.

Caso seja acolhida a pe ção contra o ato convocatório, será deﬁnida e publicada nova data para a realização do certame.

3.9.
A não-impugnação do edital, na forma e tempo deﬁnidos, acarreta a decadência do direito de discu r, na esfera administra va, as
regras do certame.
4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.
Poderão par cipar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus
Anexos, inclusive quanto à documentação, bem como aqueles que es verem credenciados no www.compras.mg.gov.br, para par cipação de
Pregão Eletrônico, e desde que:
4.1.1.

Desempenhem a vidades per nentes e compa veis com o objeto deste Pregão Eletrônico;

4.1.2.

Atendam aos requisitos de classiﬁcação das propostas exigidos neste Edital.

4.2.

É vedado à qualquer pessoa, sica ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

4.3.

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

4.4.
O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do
pregão eletrônico.
4.5.

Não poderão par cipar da presente licitação as empresas que:

4.5.1.
Encontrarem-se em situação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou
empresas estrangeiras que não funcionem no País;
4.5.2.

Es verem suspensas de par cipar de licitações ou impedidas de contratar com a Administração Pública;

4.5.3.

Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;

4.5.4.
Integrem um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou
que u lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico
comum;
4.5.5.

Es verem inclusas em uma das vedações previstas no art. 20 do Regulamento Interno de Licitações da MGI - RILC.

4.6.
licitatório.

As propostas dos licitantes impedidos de licitar e contratar com a Administração serão desclassiﬁcadas em qualquer fase do processo

4.7.

A par cipação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

5.

DO CADASTRO DOS FORNECEDORES

5.1.
Para acesso ao sistema eletrônico de pregão, o licitante deverá cadastrar-se minimamente no nível I do Cadastro Geral de
Fornecedores - CAGEF, em até 04 (quatro) dias úteis anteriores à data da sessão do Pregão – orientações no Anexo II do CAGEF – Condições e
documentos para habilitação.
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5.1.1.
O acesso ao sistema será feito pelo licitante ou seu representante credenciado, mediante senha eletrônica, cujo fornecimento é de
caráter pessoal e intransferível.
5.1.1.1.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao provedor ou gestor do sistema ou a MGI responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.1.1.2.
O credenciamento para acesso ao sistema eletrônico de pregão implica a responsabilidade legal do licitante ou do seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena de aplicação das sanções
cabíveis.
5.1.1.3.
O licitante se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras as propostas e
os lances efetuados por seu representante credenciado.
5.1.2.
Orientações sobre o processo de cadastro do licitante e de seus representantes e outras informações per nentes podem ser
acessadas na página Orientação para os fornecedores da seção Cadastro de Fornecedores, do Portal de Compras – MG, site
www.compras.mg.gov.br.
5.2.
A deﬁnição ou atualização da condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte no CAGEF serão realizadas
automa camente por meio de integração entre os sistemas SIAD-MG e SIARE-MG, nos termos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG Nº
9.576/2016.
5.2.1.
A condição de empresa Optante pelo Simples Nacional será conﬁrmada pelo Pregoeiro, mediante consulta ao sí o do comitê Gestor
do Simples Nacional.

6.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1.
Os fornecedores credenciados e interessados em par cipar da presente licitação deverão enviar suas propostas iniciais
exclusivamente através de formulário eletrônico, por meio do site www.compras.mg.gov.br, sendo consideradas inválidas as propostas
apresentadas por quaisquer outros meios.
6.1.1.
O envio das propostas deve ocorrer até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, não sendo aceitas propostas
enviadas intempes vamente.
6.2.
A par cipação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da inclusão da proposta inicial para o objeto deste Edital, via Internet, a par r
da data da liberação do presente Edital no sí o www.compras.mg.gov.br, ou seja, das 10:00 horas do dia 16/11/2020, até as 10:00 horas do dia
27/11/2020.
6.3.
Como requisito para a par cipação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o
pleno conhecimento dos termos deste Edital, que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com o
presente instrumento convocatório.
6.3.1.
Ao apresentarem a declaração de ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, as microempresas e empresas
de pequeno porte nela deverão fazer constar, se houver, a restrição da documentação exigida para efeito da comprovação de regularidade ﬁscal.
6.4.
comercial.

Todas as condições estabelecidas neste edital e anexos serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta

6.4.1.

O envio da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

6.5.
O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o Decreto Estadual n.º 44.786/2008,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.6.
Até o horário limite para o envio de proposta estabelecido no item 6.2 deste Edital, o licitante poderá subs tuir ou excluir sua
proposta. Uma vez encerrado o tempo previsto, o sistema não permi rá a alteração ou encaminhamento de nova proposta.
6.7.

É vedado ao licitante re rar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão Eletrônico.

6.8.
pregoeiro.

Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por mo vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo

6.9.
Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o proponente deverá preencher o campo des nado ao valor, conforme detalhado
no Anexo IV deste Edital.
6.9.1.
A licitação será na modalidade pregão eletrônico, do po MENOR PREÇO, de acordo com as especiﬁcações do objeto con das neste
Edital e seus anexos.
6.9.2.
O preço proposto deverá computar todos os custos necessários ao fornecimento do objeto deste Edital, bem como todos os tributos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, taxas, incluindo despesas com viagens, transporte e hospedagem de técnicos, e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;
6.9.3.
A isenção do ICMS concedida aos fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais, prevista no art. 6º, item 136, Parte I, Anexo
I do Decreto Estadual nº. 43.080, de 13 de dezembro de 2002, NÃO se aplica à MGI, devendo os fornecedores mineiros informar nas propostas
enviadas os preços sem a dedução rela va ao mencionado imposto.
6.9.4.
Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omi dos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados
como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer tulo à MGI, e fornecido o objeto sem ônus adicional.
7.

DA ABERTURA DA SESSÃO
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7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, conduzida por pregoeiro designado, nos
termos do item 1.3 deste Edital.
7.2.

A abertura das propostas terá início no dia 27/11/2020 às 10:00 horas (horário de Brasília).

7.3.

A abertura da sessão de lances do Pregão Eletrônico terá início previsto para o dia 27/11/2020 às 10:20horas (horário de Brasília)

7.4.

O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO ofertado, conforme deﬁnido neste Edital e seus Anexos.

7.5.
O sistema ordenará em razão do valor, automa camente, as propostas classiﬁcadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas
par ciparão da fase de lances.
7.6.
O pregoeiro divulgará o resultado da análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances por meio do sistema
eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.
8.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1.

Somente após a abertura da sala e autorização da disputa do lote pelo pregoeiro é que o licitante poderá oferecer lances.

8.2.
(ANEXO).

Os lances serão dados pelo seu VALOR TOTAL conforme detalhado no anexo MODELO DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

8.3.

O licitante será imediatamente informado pelo sistema do seu recebimento de lances e do valor consignado no registro.

8.4.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário ﬁxado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste
Edital e no sistema
8.5.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.6.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

8.7.

Quando o valor do lance ofertado corresponder a um valor já registrado anteriormente, o sistema não permi rá o envio.

8.8.
O proponente não poderá desis r de lance ofertado salvo comprovação de jus ﬁca va plausível a ser analisada pelo pregoeiro
durante a sessão de lances.
8.9.
Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos
licitantes bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a iden ﬁcação do fornecedor.
8.10.
O encerramento da sessão pública será efetuado pelo pregoeiro mediante aviso de fechamento iminente; após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, ﬁndo o qual será automa camente encerrada a recepção
de lances.
8.11.
Encerrado o evento em sala virtual de disputa, o sistema informará qual o tempo extra transcorrido, o valor da menor proposta
vencedora e o nome do licitante que apresentou o lance.
9.

DA DESCONEXÃO

9.1.
No caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa compe va do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos
licitantes para recebimento dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
9.2.
Quando a desconexão do pregoeiro persis r por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa aos par cipantes de nova data, se for o caso, e de horário para sua con nuidade, no endereço eletrônico
u lizado para realização da sessão.
9.3.
É responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, assumindo o
ônus decorrente da perda de negócios se não atender a quaisquer mensagens emi das pelo pregoeiro ou pelo sistema, ou de sua desconexão.
9.4.
A MGI não responderá pela desconexão de qualquer licitante com o sistema eletrônico e sua ocorrência não prejudicará a conclusão
válida da sessão do pregão.
10.

DA NEGOCIAÇÃO

10.1.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que tenha apresentado MENOR PREÇO para que seja ob do preço mais favorável, observado o critério de julgamento, não se
admi ndo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
10.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.3.
A critério do Pregoeiro, a sessão pública poderá ser suspensa pelo prazo de até 2 dias úteis para que o licitante apresente resposta
ﬁnal sobre os termos propostos pela MGI na negociação.
10.4.
Ultrapassado o prazo ﬁxado no item acima, na hipótese de o licitante detentor da melhor proposta permanecer com valor acima do
orçamento es mado, as fases de veriﬁcação de efe vidade de lances ou propostas e negociação serão reestabelecidas com o próximo licitante
classiﬁcado, que ﬁgurará como detentor da melhor proposta.
11.

DO JULGAMENTO E DA VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

11.1.

O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO ofertado, conforme deﬁnido neste Edital e seus Anexos.

11.2.
As propostas serão analisadas veriﬁcando o atendimento a todas as especiﬁcações e condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, facultando-se ao Pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica.
11.2.1.
O pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor oferta imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão do pregoeiro sobre a aceitação do lance de menor valor.
11.3.

Serão desclassiﬁcadas as propostas que:
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11.3.1.

contenham vícios insanáveis;

11.3.2.

não atendam às exigências técnicas ﬁxadas neste Edital ou que apresentem preços manifestamente inexequíveis;

11.3.3.

se encontrem acima do orçamento es mado para a contratação;

11.3.4.

não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido

11.3.5.
apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos
antes da adjudicação do objeto e desde que não prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.
11.4.

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

11.5.
Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compa vel com
o valor es mado da contratação. No caso de empate entre duas ou mais propostas o sistema permi rá que os fornecedores empatados possam
encaminhar propostas fechadas de desempate.
11.6.

Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta comercial apresentada, para efeito da classiﬁcação ﬁnal.

11.7.
Caso não se realizem lances eletrônicos, será veriﬁcada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor es mado da
contratação.
11.8.
Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo
mo vadamente a respeito.
11.9.
A veriﬁcação da efe vidade dos lances ou propostas será feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem
classiﬁcados.
11.10.
seu preço.

Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de

11.11.

Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admi dos:

11.11.1.

Planilha de custos elaborada pelo licitante.

11.11.2.

Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes.

11.12.
Se a proposta vencedora de MENOR PREÇO não for aceitável, for inexequível ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação, até a apuração de uma proposta que atenda
ao Edital.
11.13.
Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com o licitante que atenda ao Edital para que
seja ob do preço melhor.
11.14.
O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte ou Coopera va 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.
11.14.1.
Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor,
decidindo mo vadamente a respeito.
11.14.2.
Sendo aceitável a nova oferta de preço, a conﬁrmação das condições habilitatórias da Microempresa ou a Empresa de Pequeno
Porte ou Coopera va obedecerá aos procedimentos previstos neste Edital
11.15.

Não se aplica o disposto no item 11.14 quando:

11.15.1.
Não houver um mínimo de três fornecedores compe vos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
11.15.2.
O tratamento diferenciado e simpliﬁcado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.
11.16.

Será revogada a licitação se, mesmo após a negociação, o melhor preço ofertado permanecer acima do orçamento es mado.

11.17.
Após o encerramento da sessão da etapa de lances e a par r da solicitação do pregoeiro através do sistema eletrônico, o licitante
detentor da proposta de MENOR PREÇO deverá encaminhar, impreterivelmente, no prazo máximo de 2 (duas) horas para e-mail
contratos@mgipart.com.br, os documentos de habilitação, bem como a proposta comercial constante do Anexo IV (adequada ao valor vencedor) e
as especiﬁcações do objeto a ser fornecido de acordo com as exigências deste Edital no Termo de Referência aos cuidados do pregoeiro.
11.17.1.
A proposta de preço constante do Anexo IV do presente Edital deverá ser redigida em língua portuguesa, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal do licitante.
11.18.
O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do pregão eletrônico e as ocorrências
relevantes, disponível para consulta no sistema.
12.

DA HABILITAÇÃO

Para ﬁns de contratação, será exigida do licitante a comprovação das seguintes condições de habilitação
12.1.

REGULARIDADE JURÍDICA

12.1.1.
Documento de iden ﬁcação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes nos
anexos deste Edital e do Contrato.
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12.1.1.1.
Pública.

Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(is) pela empresa para pra car atos junto à Administração

12.1.2.

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

12.1.3.
Ato cons tu vo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, coopera vas ou empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de
sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;
12.1.4.
Ato cons tu vo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
12.1.5.
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 a vidade assim o exigir.
12.2.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.2.1.

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

12.2.2.
Gerais;

Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante e perante a Fazenda Estadual de Minas

12.2.2.1.
A prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de cer dão 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 A va da União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.
12.2.2.2.
Se o fornecedor não es ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de
débitos rela vos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Cer dão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site
www.fazenda.mg.gov.br.
12.2.3.
Prova de Regularidade perante o Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação do Cer ﬁcado de
Regularidade perante o FGTS;
12.2.4.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer dão nega va.

12.2.5.
A comprovação da regularidade ﬁscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes cer dões nega vas de débitos,
ou posi vas com efeitos de nega vas.
12.2.6.

A Pequena Empresa deverá apresentar toda a documentação rela va à comprovação da regularidade ﬁscal.

12.2.6.1.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade ﬁscal de Pequena Empresa, assegurar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Pequena Empresa for declarada vencedora do certame, para a devida e necessária
regularização.
12.3.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.3.1.
Cer dão nega va de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa sica, emi da nos úl mos 90 (noventa) dias antes da data prevista para
abertura das propostas.
12.4.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.4.1.

Atestado de qualiﬁcação técnica

12.4.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE já
executou com qualidade serviços com características similares e compatíveis com o objeto desta Licitação.
12.4.1.2. Os atestados deverão conter:
12.4.1.3. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone).
12.4.1.4. Local e data de emissão.
12.4.1.5. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.
12.4.1.6. Descrição dos serviços prestados; período de vigência das respectivas contratações; afirmação de que o proponente prestou serviços com
qualidade.
12.4.1.6.1 - Obrigatoriamente deverá ser comprovado que o licitante ministrou treinamento específico sobre a Lei Federal 13.303/2016 com abordagem
e conteúdo compatível com o exigido no §4º do Art. 17 da referida Lei.
12.4.1.7. 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.
12.4.2. - Comprovação de Capacidade Técnica do Responsável pelo conteúdo do treinamento:
12.4.2.1. Apresentação do currículo resumido e comprovação de já haver ministrado cursos ou treinamentos similares sobre os mesmos temas, bem
como ser graduado e ter formação acadêmica em área correlata.
12.4.3 - Certificado do Treinamento
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12.4.3.1. Certificação conjunta e/ou chancela do treinamento por Escola de Governo, Centro de Estudos públicos ou entidade pública ou privada
incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que guarde relação com o tema do
treinamento.
12.4.3.2. A comprovação da responsabilidade conjunta pelo treinamento poderá ser atestada através de termo de parceria ou declaração da instituição
parceira, a qual deverá constar do Certificado de Conclusão do Treinamento.
12.5.

DECLARAÇÕES

12.5.1.

Declarações quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Cons tuição Federal, quais sejam:

12.5.1.1.
Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, conforme
modelo deste Edital.
12.5.1.2.
Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impedi vos para a sua habilitação neste certame,
bem como do cumprimento dos requisitos habilitatórios, conforme modelo deste Edital.
12.5.2.
Declaração de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo, conforme disposto
nas Leis n º 9.777, de 30 de dezembro de 1998, nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1993;
12.6.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

12.6.1.
Os documentos exigidos para habilitação, dentro de seus prazos de validade, poderão ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cópia.
12.6.2.
Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
12.6.3.
Se o fornecedor ﬁgurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se ﬁlial, todos os
documentos deverão estar no nome da ﬁlial, exceto aqueles documentos que tenham que ser emi dos, obrigatoriamente, em nome da matriz.
12.6.4.
Quando o vencedor da licitação não ﬁzer a comprovação de sua habilitação ou quando, injus ﬁcadamente, recusar-se a assinar o
Contrato, poderá ser convocado outro licitante, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais.
12.6.5.
Na hipótese acima, será convocado novo licitante para assinar o Contrato, respeitada a ordem de classiﬁcação, sem prejuízo da
comprovação dos requisitos habilitatórios e da negociação.
12.6.6.

Constatado o atendimento a todas as exigências ﬁxadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

12.6.7.
O licitante que es ver desobrigado de apresentar quaisquer documentos exigidos na fase de habilitação deverá comprovar tal
condição por meio de cer ﬁcado expedido pelo órgão competente ou pela indicação da legislação aplicável em vigor.
12.6.8.
As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) ou coopera vas (COOP) deverão apresentar toda a documentação
exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade ﬁscal, mesmo que estes contenham alguma restrição.
12.6.8.1.
A ME, EPP ou COOP que apresentar documento(s) comprobatório(s) de regularidade ﬁscal com restrição terá assegurado o prazo de
5 (cinco) dias úteis para regularizá-lo(s), pagar ou parcelar débito(s) e emi r eventual cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va,
contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. O prazo é prorrogável por igual período, a critério da MGI –
Minas Gerais Par cipações S.A., mediante requerimento escrito e fundamentado dirigido ao Pregoeiro, protocolado dentro do prazo original.
12.6.8.2.
A não regularização do(s) documento(s), no prazo previsto ou concedido mediante prorrogação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultada à MGI – Minas Gerais Par cipações S.A. a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classiﬁcação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação.
13.

DOS RECURSOS

13.1.
Declarado o vencedor ou fracassado o lote, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e mo vadamente, a intenção de recorrer,
em até dez minutos, por meio eletrônico em campo próprio
13.2.

O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem mo vação ou fora do prazo estabelecido.

13.3.

Admi do o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de suas razões.

13.4.
Os demais licitantes ﬁcarão automa camente in mados a apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
13.4.1.
A in mação dos atos referidos nesta Seção será feita mediante publicação no sí o eletrônico da MGI, considerando-se in mados
todos os licitantes a par r do momento em que as decisões forem disponibilizadas.
13.5.
Os recursos e contrarrazões deverão, obrigatoriamente, ser formalizados por escrito, devidamente acompanhados de
fundamentação do alegado e instruídos com as provas que se ﬁzerem necessárias, assinados e protocolados na MGI, via SE! – Sistema Eletrônico
de Informações, devendo ser entregues até às 18 (dezoito) horas dos prazos assinalados nos itens 13.3. e 13.4.
MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020
Endereço: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Edifício Gerais, 4º andar, CEP 31.630-901, Bairro
Serra Verde, Belo Horizonte – Minas Gerais
13.6.

Os recursos interpostos por quaisquer outros meios não serão conhecidos.
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13.7.

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

13.7.1.

mo vadamente, reconsiderar a decisão.

13.7.2.

mo vadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade competente.

13.8.
Serão inadmi dos de plano os recursos meramente protelatórios, imper nentes ou intempes vos, com possibilidade de aplicação
de penalidades.
13.9.
Os recursos interpostos terão efeito devolu vo, podendo a autoridade competente atribuir eﬁcácia suspensiva, havendo fundado
receio de prejuízo de di cil ou incerta reparação decorrente da con nuidade do certame.
13.10.
Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo para apresentação de
contrarrazões.
13.11.
Os recursos e contrarrazões recebidos, assim como as decisões deles decorrentes, serão disponibilizados no site da MGI, para
conhecimento de todos os interessados, sendo dever do licitante consultar diariamente.
13.11.1.

O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusivamente dos atos insusce veis de aproveitamento, conforme o caso.

13.11.2.

As decisões de eventuais recursos serão disponibilizadas no site da MGI, www.mgipart.com.br.

14.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1.
O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexis r recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com
a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.
14.2.
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 pregão eletrônico.
15.

DA CONTRATAÇÃO

15.1.
O instrumento de contratação e demais atos ﬁrmados com a Administração, serão assinados via Sistema Eletrônico de Informações
do Governo do Estado de Minas Gerais – SEI!/MG.
15.1.1.
Para u lizar o SEI/MG, caso ainda não possua cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais – SEI!/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se
você ainda não está cadastrado". Após ﬁnalizar o cadastro de usuário externo no SEI, deverá (ão) encaminhar cópia digitalizada, para o e-mail
contratos@mgipart.com.br com cópia para atendimentosei@planejamento.mg.gov.br , dos seguintes documentos:
a. RG e CPF;
b. Contrato Social e/ou Procuração para assinar documentos pela empresa;
c. Comprovante de endereço atualizado, em nome do usuário, com o mesmo endereço utilizado no momento do cadastro.
15.1.2.

A depender do po de processo, poderá ser solicitada documentação complementar para efe vação do cadastro.

15.1.3.
Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail contratos@mgipart.com.br com cópia para
atendimentosei@planejamento.mg.gov.br .
15.1.4.
A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o
processo eletrônico, conforme Decreto n° 47.222, de 2017, e demais normas aplicáveis, admi ndo como válida a assinatura eletrônica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações
prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administra va.
15.2.
O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente.
15.3.
É facultado à MGI, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classiﬁcada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar a licitação.
15.4.
Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no Pregão Eletrônico, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classiﬁcação para, feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, assinar o contrato ou re rar o instrumento
equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no edital e das demais cominações legais.
15.5.
O representante legal do licitante que ver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o Contrato, dentro do prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail.
15.6.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato, decorrentes desta licitação, somente será analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
16.

DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado em 2 (duas) parcelas iguais:
1. A Primeira Parcela será paga em até 5 (cinco) dias úteis da liberação dos acessos ao Módulo I do treinamento e recebimento pela Contratante,
não inferior ao prazo mínimo de 30 dias úteis da assinatura do contrato;
2. A Parcela Final será paga em até 5 (cinco) dias úteis da a liberação dos acessos ao Módulo II do treinamento e recebimento pela Contratante, não
inferior ao prazo mínimo de 120 dias da assinatura do contrato.
16.2 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
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16.3 Havendo erro na cobrança ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora e o pagamento ficará
pendente até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a MGI.
16.4 A CONTRATADA deverá enviar boleto bancário a favor de qualquer instituição bancária indicada na cobrança.
16.5 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária decorrente desse atraso, com base na
variação “pro rata tempore” do INPC, ou outro índice que venha substituí-lo, verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que o
mesmo for efetivado.
16.6 A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital. Na hipótese de irregularidade, a CONTRATADA
deverá regularizar sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua
regularização
17.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1.
próprios.

As despesas referentes ao pagamento dos serviços prestados, objeto deste contrato, serão suportadas pela MGI, através de recursos

18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1.
A recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela MGI, caracteriza falta grave, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 147 do RILC.
18.2.
Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por mo vo de força maior ou caso fortuito, assim
considerados: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes.
19.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1.
Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de
desconhecimento.
19.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automa camente transferida para o primeiro dia ú l subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação da MGI em sen do contrário.
19.3.
É facultado ao Pregoeiro em qualquer fase do julgamento promover diligência des nada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos des nados a fundamentar as decisões, vedada a
inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar no ato da sessão pública.
19.4.
O Pregoeiro, 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 des nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
19.5.

É vedado ao contratado subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste Processo Licitatório.

19.6.
O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem nos serviços, em até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
19.6.1.

O limite acima estabelecido poderá ser excedido na hipótese de supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

19.7.

A par cipação de empresas reunidas em consórcio não será permi da.

19.8.
A presente licitação poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado; no caso de o melhor preço ofertado permanecer acima do orçamento es mado, conforme previsão expressa do parágrafo terceiro do
art. 57 da Lei 13.303/2016; ou ainda, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos; ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de o cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.9.
Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do pregão eletrônico, ressalvado o direito do contratado de
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que ver suportado no cumprimento do Contrato.
19.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na MGI – Minas Gerais Par cipações S.A.
19.11.
As normas que disciplinam este Processo Licitatório serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da legalidade, da isonomia, da ﬁnalidade e da segurança da
contratação.
19.12.

A homologação do resultado implica a cons tuição de direito rela vo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor.

19.13.
Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.mgipart.com.br ou poderá ser ob do na MGI – MINAS GERAIS
PARTICIPAÇÕES S.A.
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 – PC GELIC 0052/2020 – Endereço: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa
João Paulo II, 4001, Edifício Gerais, 4º andar, CEP 31.630-901, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte – Minas Gerais, mediante pagamento de R$0,20
(vinte centavos) por página, para cobrir os custos com sua reprodução.
19.14.
outro.

O foro para dirimir questões rela vas ao presente Edital será o do Município de Belo Horizonte/MG, com exclusão de qualquer
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19.15.
Informações sobre o objeto desta licitação poderão ser ob das na sede da MGI – Minas Gerais Par cipações S.A., com a GELIC –
Gerência de Licitações e Contratos da MGI, localizada à Cidade Administra va Presidente Tancredo Neves – Papa João Paulo II, 4001, Edi cio
Gerais, 4º andar, CEP 31.630-901, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte – Minas Gerais, ou através do e-mail contratos@mgipart.com.br.
19.16.
O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições estabelecidas neste Edital, bem assim de outros assuntos relacionados a esta
licitação, serão divulgados mediante publicações de notas na página web, no endereço h p://www.mgipart.com.br, ﬁcando os licitantes obrigados
a acessá-la para obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro.
19.17.
Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito
público e as disposições da legislação aplicável ao caso.
19.18.
Aplicam-se à presente licitação e ao contrato dela decorrente as normas de direito penal con das nos ar gos 89 a 99 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
19.19.

Este Edital é composto dos seguintes anexos:

ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
HABILITATÓRIOS
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO A TRABALHO ESCRAVO
ANEXO IV - MODELO DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO VII – MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Pregoeiro (validador) e pela autoridade responsável por sua aprovação, com
fulcro no Regimento Interno da MGI, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.
ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO

(Declaração de que a empresa não u liza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme con das na Lei Federal n.º 9.854/1999,
regulamentada pelo Decreto Federal n.º 4.358/2002)
A empresa tal............................................................................., inscrita no CNPJ nº................................, sediada (endereço completo)
.............................................................................., DECLARA que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de
16 (dezesseis) anos.
Município – (UF), __ de ______________ de 2020.

________________________________________________
(nome e número da iden dade do declarante)

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO

(Declaração, sob as penas legais, da inexistência de fato superveniente que possa impedir a habilitação neste certame).
A empresa tal.........................................................................., inscrita no CNPJ nº..........................., sediada (endereço completo)
.............................................................................., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Município – (UF), __ de ______________ de 2020.

________________________________________________
(nome e número da iden dade do declarante)
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
A empresa tal............................................................................., inscrita no CNPJ nº................................, sediada (endereço completo)
.............................................................................., DECLARA que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho
escravo, conforme disposto nas Leis n º 9.777, de 30 de dezembro de 1998, nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar Federal nº 75,
de 20 de maio de 1993.
Município – (UF), __ de ______________ de 2020.

________________________________________________
(nome e número da iden dade do declarante)

ANEXO IV
MODELO DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
Papa João Paulo II, 4001– Prédio Gerais – 4º andar – Bairro Serra Verde – Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais – Belo Horizonte – MG.
Referência: Pregão Eletrônico 005/2020– PC GELIC 0052/2020
Prezados Senhores:
A ................... , CNPJ: ............................, representada por seu (Sócio ou Diretor) com sede ........................., a seguir denominada simplesmente
PROPONENTE, submete à apreciação de V. Sas. a presente proposta para Prestação de Serviços, durante a vigência do prazo contratual, serviços esses
assim especificados, objetos do Pregão Eletrônico 005/2020 – PC GELIC 0052/2020.

Declara a PROPONENTE que quaisquer dos seus Sócios ou Diretores, Gerentes ou Supervisores envolvidos nos serviços a serem prestados, objeto da
licitação acima referenciada, estarão à disposição permanente da MGI para o esclarecimento de dúvidas, prestações de informações atinentes aos
serviços licitados, antes, durante e após a prestação de seus serviços.
A PROPONENTE PRESTARÁ os serviços acima mencionados, dentro das especificações constantes no Edital e em seus anexos, pelo valor total de
R$ ............. (.......................), em contraprestação dos serviços, observadas sempre as condições e prazos previstos no Edital e em seus anexos.
Detalhamento do valor:
O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da Sessão de Licitação. Em caso de suspensão deste Processo
Licitatório proveniente da interposição de Recursos Administrativos ou Medidas Judiciais, o prazo de validade desta proposta será suspenso até o
julgamento dos mesmos.
Atenciosamente,
________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(NOME COMPLETO PARA IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE E ASSINATURA)

ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA
1.IDENTIFICAÇÃO
Unidade requisitante: Gerência de Recursos Humanos – GERHU.
2.OBJETO
Contratação dos treinamentos previstos na Lei 13.303/2016 (art. 17, §4º) e Decreto Estadual 47.154/2017 (art.40) conforme abaixo:
O treinamento deverá ser dividido em 2 módulos de 40 (quarenta) horas, abrangendo todos os temas em cada módulo, com carga horária total de 80
(oitenta horas). Cada módulo poderá ser dividido em submódulos, em plataforma EAD que possibilite aos participantes ter acesso ao conteúdo com
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qualidade e por mídias (video-aulas) que exijam tecnologia de uso padrão da população, podendo ser acessado em microcomputadores de uso
doméstico, smartphone ou tablet, através de identificador (e-mail, cpf ou usuário) e senha individual, sem limite de acesso. O acesso aos módulos
permanecerá liberado pelo período mínimo de 24 meses. Cada módulo deverá disponibilizar ferramenta de avaliação sobre a compreensão do
participante em relação ao conteúdo ministrado e, ao final de cada Módulo, emitido o certificado de conclusão respectivo. Deverão ser disponibilizados
16 acessos/logins individuais para Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, Auditores Estatutários, para utilização de acordo
com as necessidades e políticas da MGI.
Modulo I 40 horas

Módulo II 40 horas

1 .Legislação Societária e Mercado de
Capitais;

1 .Legislação Societária e Mercado de
Capitais;

2. Divulgação de Informações;

2. Divulgação de Informações;

3. Controle Interno;

3. Controle Interno;

4. Código de Conduta;

4. Código de Conduta;

5. Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 5. Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto
2013 (Lei Anticorrupção);
de 2013 (Lei Anticorrupção);
6. Licitações e Contratos.

6. Licitações e Contratos.

7. Regime Jurídico das Estatais;

7. Regime Jurídico das Estatais;

8. Governança e Gestão de riscos;

8. Governança e Gestão de riscos;

9. Compliance nas Estatais;

9. Compliance nas Estatais;

3.JUSTIFICATIVA
Com a entrada em vigor da Lei Federal 13.303/2016 (art. 17, §4º) e com a expedição do Decreto Estadual 47.154/2017 (art.40), tornou-se obrigação
desta Companhia promover o treinamento dos membros da Diretoria, Conselhos e integrantes do Comitê de Auditoria, na posse e anualmente, sobre os
temas elencados acima.
A contratação do treinamento justifica-se pela necessidade de manutenção e difusão das melhores práticas de Governança Corporativa e do
conhecimento sobre as responsabilidades que recaem sobre os administradores e conselheiros, especialmente previstas nas Leis Federais: a) 8.429, de 2
de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional; b) 6.464, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por
Ações e c) 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, políticas internas, Código de Conduta Ética e Integridade da MGIMinas Gerais Participações e demais normas correlatas.
A quantidade de acessos/logins foi estimada em 16 usuários/logins com base no quantitativo atual da demanda de 16 participantes (3 Diretores, 7
Conselheiros de Administração, 3 Conselheiros Fiscais e 3 Auditores Estatutários).
Com vistas a garantir a finalidade da contratação é necessário exigir comprovação de qualificação técnica, tanto da empresa licitante, quanto do
responsável técnico pela elaboração do conteúdo do treinamento, de forma a atender aos objetivos do Planejamento Estratégico da Contratante no que
diz respeito ao desenvolvimento de:
1. cultura de integridade, conformidade, gestão de riscos e controles internos;
2. cultura do planejamento e monitoramento contínuo;
3. cultura de gestão orientada para resultados e
4. intensificar a educação continuada.

4.CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

A licitação será na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com as especificações deste Termo de Referência.
5.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
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5.1. Atestado de qualificação técnica do Licitante:
5.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE já executou
com qualidade serviços com características similares e compatíveis com o objeto desta Licitação.
5.1.2. Os atestados deverão conter:
5.1.3. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone).
5.1.4. Local e data de emissão.
5.1.5. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.
5.1.6. Descrição dos serviços prestados; período de vigência das respectivas contratações; afirmação de que o proponente prestou serviços com
qualidade.
5.1.6.1 - Obrigatoriamente deverá ser comprovado que o licitante ministrou treinamento específico sobre a Lei Federal 13.303/2016 com abordagem e
conteúdo compatível com o exigido no §4º do Art. 17 da referida Lei.
5.1.7. 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.
5.2. - Comprovação de Capacidade Técnica do Responsável pelo conteúdo do treinamento:
5.2.1. Apresentação do currículo resumido e comprovação de já haver ministrado cursos ou treinamentos similares sobre os mesmos temas, bem como
ser graduado e ter formação acadêmica em área correlata.
5.3 - Certificado do Treinamento
5.3.1. Certificação conjunta e/ou chancela do treinamento por Escola de Governo, Centro de Estudos públicos ou entidade pública ou privada
incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que guarde relação com o tema do
treinamento.
5.3.2. A comprovação da responsabilidade conjunta pelo treinamento poderá ser atestada através de termo de parceria ou declaração da instituição
parceira, a qual deverá constar do Certificado de Conclusão do Treinamento.
5.4 – Qualificação econômica financeira: Certidão negativa de falência, 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 90 (noventa) dias antes da
data prevista para abertura das propostas.

6.DISPOSIÇÕES GERAIS
O critério de aceitação das propostas será o de menor preço ofertado, de acordo com as especificações do objeto contidas neste Termo de Referência,
no Instrumento Convocatório e seus anexos.

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

Pelo presente instrumento particular, que entre si celebram MGI – Minas Gerais Participações S.A., com sede Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves – Papa João Paulo II, 4001, Edifício Gerais, 4º andar, CEP 31.630-901, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte – Minas Gerais, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 19.296.342/0001-29, neste ato representada em conformidade com seu estatuto social, doravante simplesmente denominada
CONTRATANTE, e ------------------------------------estabelecida na Rua ----------------------------inscrita no CNPJ/MF, sob o nº--------------------e
Inscrição Estadual nº---------------------------,Município de-UF, neste ato representada na forma da Lei, por seu representante legal, Sr.------------------,
RG, CPF, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme resultado da Licitação Pública, tipo MENOR PREÇO, Pregão Eletrônico
005/2020 - PC GELIC 0052/2020, homologado em xx/xx/2020, em conformidade com da Lei Federal 13.303/2016, Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da MGI – RILC e pelas disposições do Edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante para todos os efeitos legais,
resolvem as partes celebrar o presente contrato de prestação de serviços conforme descrição do objeto deste contrato, com suas alterações posteriores e
pelas cláusulas e condições abaixo descritas, mutuamente aceitas e reciprocamente outorgadas, por si e sucessores:

1. DO OBJETO
Contratação dos treinamentos previstos na Lei 13.303/2016 (art. 17, §4º) e Decreto Estadual 47.154/2017 (art.40) conforme abaixo:
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O treinamento deverá ser dividido em 2 módulos de 40 (quarenta) horas, abrangendo todos os temas em cada módulo, com carga horária total de 80
(oitenta horas). Cada módulo poderá ser dividido em submódulos, em plataforma EAD que possibilite aos participantes ter acesso ao conteúdo com
qualidade e por mídias (video-aulas) que exijam tecnologia de uso padrão da população, podendo ser acessado em microcomputadores de uso
doméstico, smartphone ou tablet, através de identificador (e-mail, cpf ou usuário) e senha individual, sem limite de acesso. O acesso aos módulos
permanecerá liberado pelo período mínimo de 24 meses. Cada módulo deverá disponibilizar ferramenta de avaliação sobre a compreensão do
participante em relação ao conteúdo ministrado e, ao final de cada Módulo, emitido o certificado de conclusão respectivo. Deverão ser disponibilizados
16 acessos/logins individuais para Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, Auditores Estatutários, para utilização de acordo
com as necessidades e políticas da MGI.
Modulo I 40 horas

Módulo II 40 horas

1 .Legislação Societária e Mercado de
Capitais;

1 .Legislação Societária e Mercado de
Capitais;

2. Divulgação de Informações;

2. Divulgação de Informações;

3. Controle Interno;

3. Controle Interno;

4. Código de Conduta;

4. Código de Conduta;

5. Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 5. Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto
2013 (Lei Anticorrupção);
de 2013 (Lei Anticorrupção);
6. Licitações e Contratos.

6. Licitações e Contratos.

7. Regime Jurídico das Estatais;

7. Regime Jurídico das Estatais;

8. Governança e Gestão de riscos;

8. Governança e Gestão de riscos;

9. Compliance nas Estatais;

9. Compliance nas Estatais;

2. REGIME DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA
O objeto do treinamento deverá ser elaborado e fornecido em lote único uma vez que há continuidade na linha de raciocínio entre os 2 módulos do
treinamento. Ou seja, os 2 módulos podem ser ministradas aos mesmos empregados e exigem continuidade no raciocínio para que ocorra melhor
aproveitamento por parte dos capacitados.
A empresa licitante vencedora deverá fornecer, sempre que necessário, suporte técnico para sanar dúvidas dos usuários quanto à utilização da
plataforma para melhor aproveitamento do treinamento. No que se inclui, se necessário, a solução de problemas com as licenças e orientação quanto à
configuração de equipamento.
As capacitações serão ministradas online, em EAD - Ensino à Distância.
A Contratada entregará a MGI, em até 10 (dez) dias corridos da assinatura do contrato, cronograma de treinamento indicando, se necessário, os prérequisitos de formação técnica, teórica e prática necessária aos participantes.
O acesso ao conteúdo do Módulo I do treinamento deverá ser disponibilizado em até 30 (trinta) dias úteis após assinatura do contrato. O acesso ao
conteúdo do Módulo II deverá ser disponibilizado em até 120 dias da assinatura do contrato.
A Contratada ministrará o treinamento para os empregados e colaboradores designados pela MGI, fornecendo todo o material didático (apresentações,
video-aulas, manuais, apostilas, etc.) necessário ao perfeito entendimento da operação do ensino on line.
Deverá disponibilizar ambiente com material complementar para aprofundamento do conteudo e atividades auxiliares no formato Webnar, bem como
avaliação da participação dos empregados e colaboradores com a emissão de certificados. O treinamento a ser ministrado comtemplará todos os
aspéctos detalhados no objeto.
Os certificados deverão ser nominais, emitidos e disponibilizados em até 5 (cinco) dias úteis após a conclusão de cada módulo.

3. FORMA DE RECEBIMENTO
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Recebimento definitivo: Competirá à gerência solicitante, após verificação da estrita observância das especificidades solicitadas, promover o
recebimento definitivo aceite/atesto na nota fiscal.

4.SUB CONTRATAÇÃO
O contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, pela contratada, sem justa motivação, prévia e
expressa anuência por parte da contratante. Também não poderá sem prévia autorização da contratante, caucionar ou utilizar o contrato para qualquer
operação financeira.

5. DO VALOR DO CONTRATO
5.1.A MGI, pagará à CONTRATADA, pela efetiva prestação dos serviços contratuais ajustados o valor total de R$ ________ (___________),
conforme proposta vencedora do Pregão Eletrônico 005/2020 - PC GELIC n.º 052/2020. Os valores devidos pela realização dos serviços são aqueles
previstos em tabela específica e definidos na proposta apresentada pela CONTRATANTE e que integra o presente contrato.
5.2.A previsão de reajuste está descartada nos primeiros vinte e quatro meses. Após este período será utilizado o INPC acumulado dos últimos doze
meses como índice de reajustamento, sendo vedada a inclusão de antecipações e de benefícios.

6. DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado em 2 (duas) parcelas iguais:
1. A Primeira Parcela será paga em até 5 (cinco) dias úteis da liberação dos acessos ao Módulo I do treinamento e recebimento pela Contratante,
não inferior ao prazo mínimo de 30 dias úteis da assinatura do contrato;
2. A Parcela Final será paga em até 5 (cinco) dias úteis da a liberação dos acessos ao Módulo II do treinamento e recebimento pela Contratante, não
inferior ao prazo mínimo de 120 dias da assinatura do contrato.
6.2 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
6.3 Havendo erro na cobrança ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora e o pagamento ficará
pendente até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a MGI.
6.4 A CONTRATADA deverá enviar boleto bancário a favor de qualquer instituição bancária indicada na cobrança.
6.5 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária decorrente desse atraso, com base na
variação “pro rata tempore” do INPC, ou outro índice que venha substituí-lo, verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que o
mesmo for efetivado.
6.6 A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital. Na hipótese de irregularidade, a CONTRATADA
deverá regularizar sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua
regularização.

7. DA VIGÊNCIA
7.1. O serviço contratado será iniciado imediatamente após a assinatura do contrato. O prazo contratual será de 24 (vinte e quatro meses), podendo ser
prorrogado mediante acordo das partes e nos limites legais.

8.INDICE DE REAJUSTE
8.1.A previsão de reajuste está descartada nos primeiros 24(vinte e quatro) meses. Após este período será utilizado o INPC acumulado dos últimos
doze meses como índice de reajustamento.

9. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1.As despesas referentes ao pagamento dos serviços prestados, objeto deste contrato, serão suportadas pela MGI, através de recursos próprios.

10. DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações das partes:
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25444715&infra_si…

16/21

13/11/2020

SEI/GOVMG - 21677398 - Edital

10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1.1. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo recusar o material entregue em desacordo com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA;
10.1.2. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na
execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
10.1.3. Promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado;
10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato;
10.1.5. Providenciar a abertura de procedimento administrativo para apuração de condutas irregulares praticadas pela CONTRATADA, concedendo-lhe
prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa
10.1.6.Aplicar eventual penalidade à CONTRATADA, nos termos deste contrato e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos.
10.1.7. Obedecer ao estabelecido na Lei Federal nº 13.303/2016 e alterações, e demais normas que disciplinam a matéria.
10.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.2.1. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela MGI na execução dos serviços contratados.
10.2.2. Acompanhar os serviços prestados, no que concerne à boa qualidade do atendimento, zelando pela sua pontualidade.
10.2.3. Respeitar o cronograma apresentado pela MGI, disponibilizando os serviços sempre nos locais e horários determinados.
10.2.4. Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato a ocorrência de hipótese impeditiva ao cumprimento das obrigações.
10.2.5. Obter, junto às repartições competentes, as licenças eventualmente exigíveis, responsabilizando-se pela falta ou omissão referente a essa
obrigatoriedade.
10.2.6. Responsabilizar-se pelo pagamento de todo e qualquer tributo, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas e indenizações relativos à
prestação de serviços.
10.2.6.1.Para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas definidas como de responsabilidade da contratada ou garantir o pagamento de
condenações na Justiça do Trabalho, a MGI poderá, justificadamente, reter parcelas de pagamentos ou créditos junto à contratada.
10.2.6.2.Responsabilizar-se por recolhimento indevido ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir
sobre a execução do objeto do presente contrato.
10.7. Credenciar 01 (um) representante junto à CONTRATANTE, que deverá possuir o conhecimento, a capacidade profissional e a autonomia e
autoridade adequados para resolver, local e imediatamente, qualquer assunto relacionado com os serviços prestados.
10.8. Ressarcir qualquer dano ou prejuízo causado à MGI e/ou a terceiros, provocados por ação ou omissão, ineficiência ou irregularidade cometidas
por seus cooperados, empregados, convenentes ou prepostos, envolvidos na execução do Contrato, bem como assumir inteira responsabilidade civil,
administrativa e penal por quaisquer prejuízos, materiais ou pessoais, causados a MGI ou a terceiros.
10.9. Aceitar, sem restrições, a fiscalização da MGI, no que diz respeito ao fiel cumprimento das condições e cláusulas pactuadas no presente
Instrumento.
10.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
10.11. O contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, pela contratada, sem justa motivação, prévia e
expressa anuência por parte da contratante. Também não poderá sem prévia autorização da contratante, caucionar ou utilizar o contrato para qualquer
operação financeira.
10.12. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas no curso do Pregão Eletrônico, facultando-se à contratante o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação do cumprimento desta
condição, obrigando-se, ainda a:
a) cumprir todos os princípios éticos que regem as relações da Companhia;
b) não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo;
c) conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, “Lei Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos
tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia
disponíveis na contratante.
10.13. Responsabilizar-se pelo suporte técnico de pessoal especializado para manutenção e atualização dos serviços.
10.14. Comprovar qualificação do Responsável Técnico pela elaboração do treinamento, mediante apresentação junto ao cronograma de treinamento,
do currículo resumido e comprovação de já haver ministrado cursos ou treinamentos similares sobre os mesmos temas, bem como ser graduado e ter
formação acadêmica em área correlata.
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10.15. Responsabilizar-se integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informações disponibilizadas no material do treinamento,
bem como por reclamações e responder individualmente por danos morais e materiais decorrentes da utilização, reprodução ou divulgação indevida
dessas informações.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. São situações ensejadoras da aplicação de sanção à Contratada, o atraso injustificado na execução do contrato (mora) e/ou a sua inexecução total
ou parcial.
11.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeita a Contratada à multa de mora, nos termos do art. 82 da Lei 13.303/2016, limitada a 0,3%
por dia, até o trigésimo dia de atraso.
11.2.1.A aplicação da sanção prevista nesse item não afasta a rescisão do contrato.
11.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a MGI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
11.3.1.Advertência, nos casos de descumprimento contratual de natureza leve, em conformidade com o disposto no §1º do art. 147, do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos MGI.
11.3.2.. Multa, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato para o caso de inexecução parcial, em conformidade
com o disposto no §2º do art. 147, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos MGI.
11.3.3.Multa, limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato para o caso de inexecução total; em conformidade com o disposto no
inciso I, do §2º do art. 146, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos MGI.
11.3.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a MGI, por prazo não superior a 2 (dois) anos. em
conformidade com o §3º do art. 147, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MGI.
11.4. Aplicam-se a este contrato as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99, da Lei nº 8.666/93.
11.5. A aplicação de sanção administrativa e o seu cumprimento não eximem o infrator da obrigação de corrigir as irregularidades que deram origem à
sanção.
11.6.A aplicação das penalidades elencadas neste Capítulo não impede a resolução do contrato pela MGI.
11.7.O procedimento para aplicação de penalidades é aquele previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MGI, observado o devido
processo administrativo.

12.DA FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS
12.1 A ﬁscalização da execução do contrato será exercida pelo empregado Jander Luiz Malheiros, matricula nº000113, devidamente designado para
tanto, lotado na Gerência de Recursos Humanos – GERHU, ao qual compe rá zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com as
disposições con das no Edital de Pregão Eletrônico, considerados o seu Termo de Referência e em seus respec vos anexos.
12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à
CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
12.3. 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.
12.4. 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.

13. DAS ALTERAÇÕES
13.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art. 128 e 129 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
MGI, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade competente.

14. DOS ANEXOS
14.1.Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos que as partes conhecem e aceitam na íntegra, tal como se aqui estivessem
transcritos:
a. Edital do Pregão Eletrônico 005/2020 e seus Anexos;
b. Proposta de Preço apresentada pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico 005/2020.
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15. DOS ENCARGOS FISCAIS
15.1.Todos e quaisquer ônus fiscais, oriundos de qualquer área de competência tributária, que incidam ou vierem a incidir sobre o presente contrato,
serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
15.2. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância de qualquer preceito normativo baixado pelos
Órgãos Federais e/ou Estaduais e/ou Municipais, bem como pelo pagamento de quaisquer emolumentos que vierem a ser cobrados em decorrência da
execução do presente contrato.

16. DA RESCISÃO
16.1.O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderão dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16.1.1. A MGI poderá conceder prazo razoável para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena
de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
16.1.2. O descumprimento do prazo concedido pela MGI autoriza a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas.
16.2.O contrato poderá ser rescindido pela MGI nos casos em que a contratada for agente econômico envolvido em casos de corrupção, nos termos da
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013
16.3.Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de
prévia e ampla defesa.

17. CLÁUSULAS GERAIS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
17.1.As partes se comprometem, mutuamente, ao cumprimento da Lei nº.: 13.709/2018 - Lei de Proteção de Dados LGPD -podendo recusar regras de
negócio contrários aos seus preceitos.
17.2.No que toca aos dados eventualmente armazenados pela CONTRATADA, esta possui processos internos de governança para a proteção dos
dados, devendo o CONTRATANTE na execução e utilização em seus negócios relacionados aos serviços contratados observar a LGPD e as premissas
de governança com seus colaboradores e prestadores de serviços regularmente aceitas no tratamento dos dados obtidos dos clientes.
17.3.A CONTRATADA executará os trabalhos a partir das premissas da LGPD, em especial os princípios da finalidade, adequação, transparência,
livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação no tratamento dos dados.
17.4.A CONTRATADA procederá com os serviços de forma a viabilizar a observância pelo CONTRATANTE às regras da LGPD, restando claro que
a LGPD não estabelece de maneira específica quais padrões, meios técnicos ou processos devem ser aplicados para que os dados obtidos sejam
considerados suficientemente anonimizados.
17.5.As partes concordam que, sempre que possível, observará que o consentimento do usuário no fornecimento de dados deverá ser livre, informado,
inequívoco e relacionado a uma determinada finalidade.
17.6. A CONTRATADA será responsabilizada perante a CONTRATANTE quando deixar de observar de forma deliberada e por incapacidade
técnica os princípios descritos no item 3 deste instrumento.
17.7. A CONTRATADA não será responsável perante a CONTRATANTE quando proceder em cumprimento às premissas da LGPD e após à entrega,
seja constatado que uma prática de mercado amplamente adotada teria violado a LGPD, a partir de entendimentos judiciais ou administrativos –
inclusive da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - até o presente momento inexistentes.

18.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
18.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste contrato.
18.3.Este contrato não poderá ser transferido ou cedido, no todo ou em parte, pela CONTRATADA.
18.4.O atraso ou omissão por parte da MGI, no exercício dos direitos que lhe assistem na forma deste contrato, Edital e seus Anexos, não poderão ser
interpretados como renúncia a tais direitos e nem como aceitação das circunstâncias que lhe permitiriam exercitá-los.
18.5.O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
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18.6.Os casos omissos serão decididos pela MGI, segundo as disposições contidas nas Leis nº 13.303/2016, no Decreto Estadual 47.154/2017, no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MGI e demais normas aplicáveis.

19.DA PUBLICAÇÃO
19.1 .A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, em obediência ao
disposto na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MGI – RILC.

20. DO FORO
20.1.As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
20.2.E por estarem ajustadas, firmam este instrumento.
_____________________________
MGI – Minas Gerais Par cipações S.A.

CONTRATADA
_____________________
Representante Legal

ANEXO VII
MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL

Atribuição de
Responsabilidade

Necessidade de
Termo Aditivo em Frações do objeto em que
Frações do objeto em que
caso de
haverá liberdade da contratada não haverá liberdade da
ocorrência do
para inovar
contratada para inovar
risco?

Risco

Descrição do Risco

R1

Violação de leis trabalhistas por parte da
Parte Contratada
Contratada

Não

R2

Necessidade de adaptações e adequação
de infra estrutura e tecnologia para
Parte Contratante
execução do serviço

Não

R3
R5
R6

Entrega dos módulos fora do Prazo
Parte Contratada
estabelecido
Danos financeiros decorrentes de
acidente com o(s) veículo(s)
Parte Contratada
contratado(s)
Aumento de custos em razão de
Parte Contratante
mudanças no escopo do objeto contratado

Não

A parte contratada não terá liberdade para inovar em
nenhuma fração do objeto definido no termo de referência /
projeto básico

Não
Sim

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Lopes de Alvarenga, Gerente, em 11/11/2020, às 15:40, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Valladares Bahia Neto, Assessor(a) Jurídico(a), em 11/11/2020, às 16:52, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25444715&infra_si…
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Documento assinado eletronicamente por Nilma Alves dos Santos Gonçalves, Diretor(a), em 12/11/2020, às 15:06, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Weverton Vilas Boas de Castro, Diretor (a), em 13/11/2020, às 10:24, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 21677398 e o código CRC C182EEA3.

Referência: Processo nº 5190.01.0000211/2020-89
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