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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

 

Belo Horizonte, 09 de junho de 2021.

                                                                   ESCLARECIMENTO SOBRE PAGAMENTOS

Processo nº 2070.01.0002105/2021-11

 

Em resposta ao Memorando.FAPEMIG/PREGOEIROS.nº 18/2021 (30598589) e a fim de
subsidiar resposta ao Pedido de Esclarecimento de protocolo nº 30598202, realizado por meio do Portal
de Compras, esclarecemos que conforme o item 9.1.1.4 do Termo de Referência - Anexo 1 do Edital
(30256371) a periodicidade do serviço é mensal.

Por sua vez o item 17 do EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº: 2071022 000007/2021 (30256371) estabelece as regras referentes ao
pagamento, vejamos:

 

17.1. Para os Órgãos/En�dades da Administração Direta ou Indireta do Estado de
Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
defini�vo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE. Para os demais par�cipantes, o pagamento será realizado a
crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, de acordo com
norma�vo próprio a que se sujeita, mantendo-se os prazos e condições
estabelecidas no edital e seus anexos.
17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE,
após a execução do objeto, a respec�va nota fiscal/fatura, acompanhada do
relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, bem
como, demais documentos necessários para a efe�va comprovação da execução do
objeto, se houver.
17.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da
assinatura digital e a auten�cidade do arquivo digital da NF-e (o des�natário tem à
disposição o aplica�vo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil)
e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à
Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
17.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
17.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a par�r da data da
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reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE. 17.1.5.
Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor
devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efe�vo
pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia –SELIC.
17.2. A CONTRATADA deve garan�r a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.
17.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA
não impedem o pagamento, se o objeto ver sido executado e atestado. Tal
hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.

 

Dessa forma, o pagamento dos serviços contratados ocorrerá mensalmente, no prazo de
até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da data final do período de adimplemento a que se referir,
com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

 

Atenciosamente, 

 

Marcelo de Alencar Veloso

Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

  

Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Alencar Veloso, Servidor(a) Público(a), em
10/06/2021, às 08:43, 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 30617801
e o código CRC CE8461C2.
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