
 

ATO CONVOCATÓRIO 
026-2021 

Processo de Contratação de Empresa Prestadora de Serviços  
 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E CAPACIDADE TÉCNICA 

DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 27/04/2022 

HORÁRIO: 12h00min 

 

 

1– PREÂMBULO 

 

1.1 Torna-se público, para conhecimento dos interessados que, no dia 27 de abril 

de 2022 serão analisados os orçamentos encaminhados ao e-mail 

contratacoesecompras@institutoelo.org.br e/ou flavia.honorio@institutoelo.org.br , 

visando à contratação de empresa para o fornecimento de Materiais e Mão de Obra 

especializada para a execução das instalações do sistema de Prevenção e Combate 

a Incêndio dos Centros Socioeducativos geridos por meio do Contrato de Gestão nº. 

008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de 

Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo: 

 

Lote 01: CSE São Jerônimo - Rua Santo Agostinho, nº 1.361 - Bairro Horto - Belo 

Horizonte/MG - CEP: 38.616-726. 

Lote 02: CSE Horto - Rua João Alfredo, 3792 - Bairro Santa Tereza - Belo 

Horizonte/MG - CEP: 31015-012. 

Lote 03: CSE Andradas - Rua João Alfredo - 227-457 - Bairro Horto - Belo 

Horizonte/MG - CEP: 31.015-012. 

Lote 04: CSE Santa Clara - Rua Macaúbas, s/n - Bairro Capitão Eduardo - Belo 

Horizonte/MG - CEP: 31.998-640. 

Lote 05: CSE Lindéia - Rua Viva Carvalho, nº 64 - Bairro Lindeia - Belo 

Horizonte/MG - CEP: 30.690-540. 

Lote 06: CSE Santa Helena - Avenida Senador Levindo Coelho, 940 - Bairro Vale 

do Jatoba - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.668-290. 

Lote 07: CEIP Sete Lagoas - Rua Matozinhos, nº 456 - Bairro Santa Luzia - Sete 

Lagoas/MG - CEP: 35.700-340. 

Lote 08: CSE Ipatinga - Avenida João Valetim Pascoal, 1031 - Centro - 

Ipatinga/MG - CEP: 35.160-003. 

Lote 09: CSE Tupaciguara - Rua Padre Janet, nº 142 - Bairro Bom Sucesso - 

Tupaciguara/MG - CEP: 38.430-000. 

Lote 10: CSE Unaí - Rua Amaro Rodrigues da Silva, nº 450 - Bairro Santa Clara - 

Unaí/MG - CEP: 38.621-745. 

Lote 11: CSE Uberaba - Rua João Nascimento, s/n - Jardim Triângulo - 

Uberaba/MG - CEP: 38.072-630. 

 

 

1.2 – A proposta deverá ser encaminhada ao Instituto, no e-mail 

contratacoesecompras@institutoelo.org.br e/ou flavia.honorio@institutoelo.org.br, 

até as 12h00min da data acima designada, com tolerância máxima de 10 (dez) 

minutos. 

 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1 - O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa 

para contratação de empresa para o fornecimento de Materiais e Mão de Obra 
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especializada para a execução das instalações do sistema de Prevenção e Combate 

a Incêndio, conforme descrito nas especificações descritas no item 2.2 até o 

dia 27/04/2022. 

 

2.2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

 

Serviço: Fornecimento de Materiais e Mão de Obra especializada para execução 

das instalações do sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, de acordo com o 

Projeto do AVCB de cada Centro Socioeducativo gerido por meio do Contrato de 

Gestão nº. 008/2021: 

 

 
1) CSE SÃO JERÔNIMO 

 

Escopo dos Serviços 

1 



Manutenção do sistema de alarme para prevenção e combate a incêndio;  

• Instalação e pintura de 66m de tubo galvanizado 2 ½” para hidrantes;  

• Instalação de 12 mangueiras tipo II diâmetro 38mm;  

• Instalação de 3 esguichos sólidos e chaves storz hidrantes;  

• Instalação de 3 hidrantes novos;  

• Instalação de 2 abrigos de mangueiras duplos de 4 mangueiras e um para 2 
mangueiras;  

• Manutenção do Hidrante recalque;  

• Manutenção da casa de bomba completa;  

• Revisão de válvulas de retenção, gaveta, cilindro de pressão e manômetro;  

• Revisão de quadro elétrico da bomba;  

• Revisão da eletrobomba;  

• Instalação de infra, cabos, botoeira e sirene para eletrobomba hidrantes;  

• Regulagem de pressostato, pressurização da rede de hidrantes e testes;  

• Instalação das placas de sinalização;  

• Instalação de 6 extintores ABC;  

Instalação de 1 abrigos extintores;  

• Instalação de 110m de infra em eletrodutos galvanizados e cabos blindados para 
o sistema de alarme;  

• Instalação da central de alarme endereçável;  

• Instalação de 6 botoeiras de alarme endereçável;  

• Instalação de 6 sirenes de alarme;  

• Configuração e testes do sistema de alarme;  

• Teste e pressurização da rede de hidrantes;  

• Adequação e instalação e pintura de 150m de corrimão de aço carbono diâmetro 
38mm;  

• Adequação e pintura de 50m de guarda corpo de aço carbono;  

• Emissão da ART.  
 
 

 VALOR TOTAL : R$  



 
 
 
  
2) CSE HORTO 

 

 

Escopo dos Serviços 

1 



Manutenção do sistema de alarme para prevenção e combate a incêndio;  

• Teste hidrostático das mangueiras tipo II diâmetro 38mm;  

• Manutenção do Hidrante recalque;  

• Manutenção da casa de bomba completa;  

• Revisão de válvulas de retenção, gaveta, cilindro de pressão e manômetro;  

• Revisão de quadro elétrico da bomba;  

• Revisão da eletrobomba;  

• Regulagem de pressostato, pressurização da rede de hidrantes e testes;  

• Instalação das placas de sinalização;  

• Instalação de 6 extintores ABC;  

• Instalação de 3 abrigos extintores;  

• Instalação de 190m de infra em eletrodutos galvanizados e cabos blindados para 
o sistema de alarme;  

• Instalação da central de alarme endereçável;  

• Instalação de 7 botoeiras de alarme endereçável;  

Instalação de 7 sirenes de alarme;  

• Configuração e testes do sistema de alarme;  

• Teste e pressurização da rede de hidrantes;  

• Instalação e pintura de 52m de corrimão de aço carbono diâmetro 38mm;  

• Instalação e pintura de 20m de guarda corpo de aço carbono;  

• Instalação de 1,5m de grelha ralo para tanque diesel;  

• Emissão da ART.  
 
 

 VALOR TOTAL : R$
 

 

 

 
3) CSE ANDRADAS 

 

 

Escopo dos Serviços 

1 



Manutenção do sistema de alarme para prevenção e combate a incêndio;  

• Instalação de 14 mangueiras tipo II diâmetro 38mm;  

• Manutenção do Hidrante recalque;  

• Manutenção da casa de bomba completa;  

• Revisão de válvulas de retenção, gaveta, cilindro de pressão e manômetro;  



• Revisão de quadro elétrico da bomba;  

• Revisão da eletrobomba;  

• Regulagem de pressostato, pressurização da rede de hidrantes e testes;  

• Instalação das placas de sinalização;  

• Instalação de 4 extintores ABC;  

• Instalação de abrigo extintor;  

• Instalação e pintura de 10m de corrimão de aço carbono diâmetro 38mm;  

• Emissão da ART.  
 

 VALOR TOTAL : R$
 

 

 

 
4) CSE SANTA CLARA 

 

 

Escopo dos Serviços 

1 

Manutenção na casa de Bombas; 

Manutenção de 05 caixas do Abrigo para hidrante externo, tipo pendura,chapa 22, 
pintado na cor vermelha dimensões 90x60x17 cm; 

Manutenção de 05 caixa do Abrigo para hidrante externo, tipo pendura,chapa 22, 
pintado na cor vermelha dimensões 120x90x30 cm; 

Fornecimento e instalação de 37 mangueira de fibra sintética ou vegetal 
c/revestimento interno, diâmetro 38 mm, lance de 15 mt Tipo 2; 

Manutenção do HR - Tampa de ferro fundido com descrição incêndio,válvula 
castelo, adaptador 2 1/2", tampão storz com corrente; 

Fornecimento e instalação de 17 adaptadores Storz 63x38mm NAIRI; 

Fornecimento e instalação de 11 esguichos tipo jato solido 38mm requinte13mm; 

Fornecimento e instalação de 06 esguichos tipo jato REGULAVEL; 

Fornecimento e instalação de 17 chaves para conexão STORZ 63x38mm/NAIRI; 

Fornecimento e instalação de 01 luminária na casa de bombas; 

Fornecimento e instalação de toda a infra da luminária a ser instalada; 

Fornecimento e instalação de 28 extintores ABC 2A-20B:C;  

 Fornecimento e instalação de 01 suportes de solo tripé extintor;  

 Fornecimento e instalação de 03 Abrigos de extintor 75x30x25cm;  

 Fornecimento e instalação das placas de sinalização:  

01 Placa tipo E3 200x100 (BOMBA INCENDIO);  

28 Placas tipo E5 (extintor de incêndio);  

11 Placas tipo E8 (abrigo de mangueira);  

06 Placas tipo S2 direita, 256x126 mm (saída de emergência);  

02 Placas tipo S2 esquerda, 256x126 mm (saída de emergência);  

22 Placas tipo S3 256x126 mm;  

01 Placa tipo M1 450mm;  

01 Placa tipo M2 380x190 mm;  

01 Placa tipo A5 202mm;  

07 Marcações de piso E12 100x100cm.  



 Emissão da ART.  
 
 

 VALOR TOTAL : R$

 

 

 
5) CSE LINDÉIA 

 

 

Escopo dos Serviços 

1 

Fornecimento e instalação de 09 extintores ABC 2A-20B:C;  

 Recarga de 03 extintores ABC 2A-20B:C;  

 Fornecimento e instalação das placas de sinalização:  

12 Placas tipo E5 (extintor de incêndio);  

01 Placa tipo S2 direita, 256x126 mm (saída de emergência);  

01 Placa tipo S2 esquerda, 256x126 mm (saída de emergência)  

07 Placas tipo S3 256x126 mm;  

02 Placas tipo S12 256x126 mm;  

01 Placa tipo M1 450mm;  

01 Placa tipo M2 380x190 mm;  

01 Placa tipo A5 202mm;  

02 Marcações de piso E12 100x100cm.  
 

 VALOR TOTAL : R$

 

 

 
6) CSE SANTA HELENA  

 

 

Escopo dos Serviços 

1 



Fornecimento e instalação de 06 extintores ABC 2A-20B:C;  

 Recarga de 05 extintores ABC 2A-20B:C;  

 Recarga de 01 Extintor BC 20B:C;  

 Fornecimento e instalação de 01 suportes de solo tripé extintor;  

 Fornecimento e instalação de 03 Abrigos de extintor 75x30x25cm;  

 Fornecimento e instalação das placas de sinalização:  

13 Placas tipo E5 (extintor de incêndio);  

05 Placas tipo S2 direita, 256x126 mm (saída de emergência);  

09 Placas tipo S3 256x126 mm;  

01 Placa tipo M1 450mm;  

01 Placa tipo M2 380x190 mm;  

01 Placa tipo A5 202mm;  

03 Marcações de piso E12 100x100cm.  
 

 VALOR TOTAL : R$
 



7) CEIP SETE LAGOAS 

 

 

Escopo dos Serviços 

1 



Manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio;  
• Instalação e fornecimento das placas de sinalização;  

• Sinalização E-12 - Pintura de piso 03;  

• Instalação e fornecimento de 05 extintores ABC 2A-20B:C;  

• Instalação e fornecimento de 21m de guarda corpo e corrimão (material aço 
carbono);  

• Instalação e fornecimento de 11m de corrimão (material aço carbono);  

• Adequação de 05m de longarinas.  
 

 VALOR TOTAL : R$
 

 

 

 
8) CSE IPATINGA 

 

 

Escopo dos Serviços 

1 



Manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio;  
• Instalação e pintura de 15 pç de tubos galvanizados 2 ½” para hidrantes;  

• Fornecimento e instalação de 12 pç de cotovelo galvanizado 63mm incêndio (2 
1/2");  

• Fornecimento e instalação de 04 luva de aço galvanizado 63mm incêndio (2 1/2");  

• Fornecimento e instalação de 02 Te galvanizado 63mm incêndio (2 1/2")  

• Fornecimento e instalação de 02 União de aço galvanizado 63mm incêndio (2 
1/2");  

• Fornecimento e instalação 04 Niple galvanizado 063 mm;  

• Fornecimento e instalação 04 abrigo para hidrante externo, tipo pendura, chapa 
22, pintado na cor vermelha dimensões 90x60x17 cm;  

• Fornecimento e instalação 12 mangueira de fibra sintética ou vegetal c/ 
revestimento interno, diâmetro 38 mm, lance de 15 mt Tipo 2;  



Manutenção do HR - Tampa de ferro fundido com descrição incêndio, válvula 
castelo, adaptador 2 1/2", tampão storz com corrente;  

• Fornecimento e instalação de 06 adaptador Storz 63x38mm NAIRI;  

• Fornecimento e instalação de 05 registro globo angular 45º 2 1/2";  

• Fornecimento e instalação de 04 esguicho tipo jato solido 38mm requinte 13mm;  

• Fornecimento e instalação de 02 esguicho tipo jato REGULAVEL;  



• Fornecimento e instalação de 06 chave para conexão STORZ 63x38mm/ NAIRI;  

• Fornecimento e instalação da casa de bombas;  

• Fornecimento e instalação construção da casa de bombas;  

• Instalação da casa de bomba completa;  

• Instalação de válvulas de retenção, gaveta, cilindro de pressão e manômetro;  

• Instalação de pressostato;  

• Instalação de quadro elétrico para bomba;  

• Instalação da eletrobomba 3CV trifásica;  

• Teste e pressurização da rede de hidrantes;  

• Fornecimento e instalação do sistema de alarme;  

• Fornecimento e instalação de 01 central de alarme endereçável;  

• Fornecimento e instalação de 06 acionador Tipo Quebra Vidro endereçável;  

• Fornecimento e instalação de 01 painel repetidor;  

• Fornecimento e instalação de 07 sirenes;  

• Fornecimento e instalação 07 sirenes;  

• Instalação e fornecimento das placas de sinalização;  

• Instalação e fornecimento de 15 extintores ABC 2A-20B:C;  

• Fornecimento e instalação de 05 abrigo de extintor 75x30x25cm  

• Instalação e fornecimento de 09m de guarda corpo e corrimão (material aço 
carbono);  

• Instalação e fornecimento de 17m de corrimão (material aço carbono);  

• Construção da casa de bombas em alvenaria 1,80x1,80m;  

• Emissão da ART;  
 
 

 VALOR TOTAL : R$
 

 

 

 
9) CSE TUPACIGUARA 

 

 

 

Escopo dos Serviços 

1 



Manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio;  
• Descaracterização do sistema de Hidrantes;  

• Descaracterização da casa de bombas;  

• Desativar a bomba de incêndio;  

• Fechamento da tubulação do sistema de Hidrantes;  



• Descaracterização do Hidrante de recalque;  

• Instalação e fornecimento das placas de sinalização;  

• Sinalização E-12 - Pintura de piso 03;  

• Instalação e fornecimento de 05 extintores ABC 2A-20B:C;  

• Recarga de 01 extintor ABC 3A-20B:C;  

• Instalação e fornecimento de 03 abrigo de extintor 75x30x25cm;  
 

 VALOR TOTAL : R$
 

 

 
10) CSE UNAÍ  

 

 

Escopo dos Serviços 

1 



Manutenção na casa de Bombas;  
 Fornecimento e instalação de 01 caixa do Abrigo para hidrante externo, tipo 

pendura, chapa 22, pintado na cor vermelha dimensões 120x90x30 cm – HE-18;  

 Fornecimento e instalação de 33 mangueira de fibra sintética ou vegetal c/ 
revestimento interno, diâmetro 38 mm, lance de 15 mt Tipo 2;  

 Fornecimento e instalação de 01 mangueira de fibra sintética ou vegetal c/ 
revestimento interno, diâmetro 38 mm, lance de 20mt Tipo 2;  

 Manutenção do HR - Tampa de ferro fundido com descrição incêndio, válvula 
castelo, adaptador 2 1/2", tampão storz com corrente;  

 Fornecimento e instalação de 20 adaptadores Storz 63x38mm NAIRI;  

 Fornecimento e instalação de 19 esguichos tipo jato solido 38mm requinte 13mm;  

 Fornecimento e instalação de 01 esguichos tipo jato REGULAVEL;  

 Fornecimento e instalação de 20 chaves para conexão STORZ 63x38mm/ NAIRI;  

 Fornecimento e instalação de 01 luminária na casa de bombas;  

Fornecimento e instalação de toda a infra da luminária a ser instalada;  

 Fornecimento e instalação de 29 extintores ABC 2A-20B:C;  

 Fornecimento e instalação de 14 Abrigos de extintor 75x30x25cm;  

 Fornecimento e instalação das placas de sinalização:  

02 Placa tipo E3 200x100 (BOMBA INCENDIO);  

29 Placas tipo E5 (extintor de incêndio);  

19 Placas tipo E8 (abrigo de mangueira);  

02 Placas tipo S2 direita, 256x126 mm (saída de emergência);  

10 Placas tipo S2 esquerda, 256x126 mm (saída de emergência);  

08 Placas tipo S3 256x126 mm;  

01 Placa tipo M1 450mm;  

01 Placa tipo M2 380x190 mm;  

07 Marcações de piso E12 100x100cm.  

 Emissão da ART.  
 

 VALOR TOTAL : R$



11) CSE UBERABA 

 

 

Escopo dos Serviços 

1 



Manutenção na casa de Bombas;  

 Instalação de 01 caixas do Abrigo para hidrante externo, tipo pendura, chapa 22, 
pintado na cor vermelha dimensões 90x60x17 cm;  

 Fornecimento de 03 tubo de aço galvanizado 63mm incêndio (2 1/2"), 03 
cotovelos, 03 luvas e 03 tês para instalação de 01 Hidrante;  

 Fornecimento e instalação de 01 mangueira de fibra sintética ou vegetal c/ 
revestimento interno, diâmetro 38 mm, lance de 15 mt Tipo 2;  

 Fornecimento e instalação de 01 mangueira de fibra sintética ou vegetal c/ 
revestimento interno, diâmetro 38 mm, lance de 20 mt Tipo 2;  

 Teste hidrostático de 01 das mangueira de fibra sintética ou vegetal c/ 
revestimento interno, diâmetro 38 mm, lance de 15 mt Tipo 2;  

 Manutenção do HR - Tampa de ferro fundido com descrição incêndio, válvula 
castelo, adaptador 2 1/2", tampão storz com corrente;  

 Fornecimento e instalação de 05 adaptadores Storz 63x38mm NAIRI;  

 Fornecimento e instalação de 05 esguichos tipo jato solido 38mm requinte 13mm;  

Fornecimento e instalação de 05 chaves para conexão STORZ 63x38mm/ NAIRI;  

 Fornecimento e instalação do sistema de alarme;  

 Fornecimento e instalação de 01 central de alarme endereçável;  

 Fornecimento e instalação de 03 Acionador endereçável;  

 Fornecimento e instalação de 03 Sirene longo alcance bi volts 12 e 24 v;  

 Fornecimento e instalação da infra do sistema de alarme mais o cabeamento 
incluindo 70m de abertura e fechamento de vala para passagem da fiação.  

 Fornecimento e instalação de 01 luminária na casa de bombas;  

 Fornecimento e instalação de toda a infra da luminária a ser instalada;  

 Fornecimento e instalação de 12 extintores ABC 2A-20B:C;  

 Recarga de 05 extintor ABC 2A-20B:C;  

 Recarga de 01 extintor ABC 4A-40B:C 6kg;  

 Recarga de 01 extintor BC 20B:C;  

 Fornecimento e instalação de 04 Abrigos de extintor 75x30x25cm;  

 Fornecimento e instalação das placas de sinalização;  

 Emissão da ART.  

 
 

 VALOR TOTAL : R$
 

 

 

2.3 - Todos os Centros Socioeducativos mencionados já possuem projeto AVCB 

(Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro) aprovado pelo Corpo de Bombeiros, sendo 

objeto do presente Ato Convocatório, tão somente o fornecimento dos materiais e 

mão de obra para sua execução. 

 

2.4 -  A proposta poderá ser enviada para 1(um) ou mais lotes, e com o intuito de 

facilitar a apuração de todas as especificações, a empresa concorrente poderá 



agendar visita técnica ao Centro Socioeducativo, bem como solicitar o projeto AVCB 

da Unidade através do e-mail: flavia.honorio@institutoelo.org.br . 

 

2.5 – A vencedora será obrigada a fornecer mão de obra especializada, assistência 

técnica, ferramentas e equipamentos necessários, EPI´s , uniformes da mão de 

obra e supervisão dos serviços por engenheiro especializado. 

 

 

 

3 – DO PREÇO 

 

3.1 Cada concorrente deverá computar, no preço todos os custos diretos e 

indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições 

ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que 

estiver sujeito. 

 

3.2 - Os preços deverão ser considerados para prestação dos serviços até o dia 

11/07/2022, devendo ser englobado ao valor total as despesas com fornecimento 

de materiais e ainda mão de obra. 

 

3.3 – Fica definido que todos os pagamentos serão realizados através de boleto 

bancário, incumbindo a empresa vencedora sua emissão e ainda da Nota Fiscal de 

Venda e Serviços, com prazo para pagamento de 05 (cinco) dias após a conclusão 

da obra. 

 

4 – DA ENTREGA DA OBRA 

 

4.1 – A obra deverá ser entregue impreterivelmente em até 30 dias úteis, contados 

a partir da data da assinatura do contrato. 

 

5 – DA CAPACIDADE TÉCNICA 

  

A capacidade técnica será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

 

5.1 - Certidão do registro e regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais – CREA/MG, que comprove a 

sua capacidade para execução de obras da natureza do objeto convocatório, com a 

indicação inclusive de seus responsáveis.  

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

Poderá participar do processo pessoa jurídica que atenda as exigências deste edital 

e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta concorrência. 

 

7 – DA PROPOSTA 

 

7.1 A proposta deverá conter: 

 

a) Conter especificação clara do serviço/produto ofertado, com informações 

que possibilitem completa avaliação da qualidade do serviço; 

b) Cotar preço unitário; 
c) Consignar os valores em moeda corrente nacional, limitado a 02 (duas) 

casas decimais, desprezando-se as frações excedentes; 

d) Prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de 

sua apresentação; 

e) Conter, razão social, CNPJ, endereço, telefone e data (dia, mês e ano) da 

mailto:flavia.honorio@institutoelo.org.br


elaboração da proposta. 

 

 

7.2 – Para assinatura do contrato serão exigidos os seguintes documentos do 

proponente: 

 

a) Cópia do contrato social e última alteração contratual da empresa; 
b) Cópia do CNPJ da empresa; 

c) Cópia do RG e CPF do sócio administrador da empresa; 

d) Comprovantes de regularidade fiscal, tributária e trabalhista (certidões 

negativas de débito das Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, Fundo de Garantia por tempo de 

serviço - FGTS e Tribunal Superior do Trabalho - TST. 
e) Endereço e telefone da empresa; 

 
 

7.3 Serão desclassificadas as propostas que vierem desacompanhadas das 

documentações obrigatórias descritas no item 7.2, independentemente do preço 

que ofertem. 
 

 

8 – DO JULGAMENTO 

 

8.1 – Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e 

julgarão as propostas de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios 

estabelecidos neste ato convocatório. 

 

8.2 – As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e 

aceitáveis e a qualidade do serviço ofertado. 

 

8.3 – Em caso de empate, serão adotados os seguintes procedimentos: 

 

8.3.1 – Será realizado sorteio entre as empresas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

8.4 – Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do 

objeto e oferte o menor preço e capacidade técnica. 

 

8.5 – Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou 

desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem. 

 

8.5.1 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam 

preços baseados nas ofertas das demais participantes, bem como não se 

considerará qualquer oferecimento de vantagem não prevista no instrumento 

convocatório. 

 

8.5.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o do mercado, 

desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam, ou seja, manifestamente 

inexequíveis. 

 

8.5.2.1 – Por preço manifestamente inexequível deve-se entender aquele que seja 

simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado. 

 

9 – DAS CONDIÇÕES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

9.1 – O não atendimento injustificado à convocação configura recusa e não 

interesse em participar do processo de prestação de serviços. 



 

9.2 – Na hipótese prevista no subitem acima, fica facultado ao Instituto Elo 

convocar outra empresa. 

 

 

10 – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO E DO OBJETO 

 

As condições para atendimento e execução do objeto da presente concorrência, 

serão negociadas em futuro contrato com a empresa vencedora.  

 

11 – DO REAJUSTE 

 

Qualquer proposta de reajuste dos preços praticados após a assinatura do contrato 

de prestação de serviços deverá ser negociada com antecedência e formalizada 

mediante aditivo. 

 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 – Após a divulgação do resultado final do processo, os proponentes poderão 

apresentar recurso no prazo de 02(dois) dias úteis.  

 

12.2 - Os recursos deverão ser entregues na sede do Instituto Elo e serão 

analisados em até 02(dois) dias úteis. 

 

12.3 – O Instituto Elo poderá revogar ou anular este processo, no todo ou em 

parte, ainda que divulgado o resultado. 

 

12.4 – A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições 

deste ato convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que 

expressamente contrarie suas normas. 

 

12.5 – Poderá o Instituto Elo deixar de contratar com a proponente melhor 

classificada, se tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 

comprometa sua idoneidade financeira, capacidade técnica ou administrativa, sem 

que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a que título for. 

 

12.6 – A Comissão, no interesse do Instituto Elo, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na proposta, desde que não contrariem a legislação 

vigente e não comprometa a lisura do processo de compra, sendo possível à 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

 

12.7 – Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no site 

do Instituto Elo. 

 

 

Belo Horizonte, 20 de abril de 2022. 

 

 

 

 

Instituto Elo 

  

 


