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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2016 
 

 

Modalidade: Pregão Presencial 04/2016 

Tipo: Maior Oferta 

 
Objeto: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE BEM (ESPAÇO 
FÍSICO) PÚBLICO DESTINADO A FINS COMERCIAIS NO RAMO DE CANTINA, NAS 
DEPENDÊNCIAS DO 21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR. 
 
Obs.: Obrigatório conhecer o espaço destinado à cantina, para obtenção do 
Atestado de Vistoria. 
 

RECIBO 
 

A Empresa Interessado 
______________________________________________________ retirou este Edital de 
licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 
_____________________________________ ou pelo fax: ______________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_______________________________________________ 
(Assinatura) 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO PREGOEIRO PELO E-MAIL 21BPM-
ALMOX@PMMG.GOV.BR, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

 
O PREGOEIRO NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE 
NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO 
MESMO. 

Para todas as referências de horários insertas neste Edital será observado o horário oficial de Brasília/DF. 
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NORMAS DA LICITAÇÃO 

1 – PREÂMBULO 

O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do 21º Batalhão de 
Polícia Militar, realizará licitação na modalidade “Pregão Presencial”, em sessão pública, 
do tipo “maior oferta” na sede do 21º BPM, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues de 
Andrade, nº555, Bairro São Sebastião, Ubá – MG, visando selecionar a proposta mais 
vantajosa para a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE BEM 
(ESPAÇO FÍSICO) PÚBLICO DESTINADO A FINS COMERCIAIS NO RAMO DE 
CANTINA, NAS DEPENDÊNCIAS DO 21º BPM. 
 
1.1 O pregão será realizado pelo Pregoeiro, 1º Ten PM Oswaldo Anibes de Abreu 
Souza, tendo como Equipe de Apoio o 3º Sgt PM Marcelo Prudente de Moraes, 3º Sgt 
PM Marum Alexander Júnior e ASPM Cláudia das Graças Fonseca, sendo suplente de 
Pregoeiro o 1º Ten PM Célio Antônio Vaz, designados através de ATOS DO COMANDO, 
conforme publicação contida no Boletim Interno nº 22/ 2016- 21º BPM 
 
1.2 – O certame será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 
123/2006 e demais legislações correlatas, além das condições estabelecidas pelo 
presente Edital e seus anexos. 
 

1.3 - DATA DA ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL: 24/06/2016 às 

09:00 horas. 
 

1.4 – LOCAL: 21º Batalhão de Polícia Militar, situado Rua Farmacêutico José Rodrigues 
de Andrade, nº 555, Bairro São Sebastião, Ubá/MG. 
 
1.4.1 – Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF, e dessa forma, serão registradas no 
Sistema e na documentação relativa ao certame. 

2 – OBJETO 
 
2.1 – Concessão Administrativa Onerosa de uso de bem (espaço físico) público 
destinado a fins comerciais no ramo de cantina, nas dependências do 21º BPM 
Militar. 
 
2.1.1 – O objeto desta licitação visa a contratação de pessoa jurídica especializada no 
ramo de cantina para fornecimento lanches, oferecendo cardápios diversificados, 
conforme relação não exaustiva constante no Anexo II deste edital. 

2.2 – O objeto inclui o fornecimento de: 
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2.2.1 – Gêneros e produtos alimentícios e bebidas não alcoólicas; 

2.2.2 – Materiais de consumo em geral, utensílios, descartáveis, materiais de higiene e 
limpeza, entre outros necessários para a perfeita execução dos serviços da Cantina; 
2.2.3 – Mão de obra especializada, pessoal técnico, operacional e administrativo, 
capacitados e em número suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, 
compatível com a quantidade contratada e observadas as normas vigentes da vigilância 
sanitária. 

2.2.4 – Equipamentos, utensílios e mobiliários de cozinha e refeitório em quantidades 
adequadas e suficientes para o pleno funcionamento das atividades do Serviço de 
Cantina. 

2.3 – O espaço (bem) público localiza-se no quartel do 21º BPM e possui área total 
construída de aproximadamente 12,10 m2, contendo pia de inox, bancada e 
churrasqueira, podendo ser utilizado o espaço anexo (varandão) com sanitários masculino 
e feminino, que atenderá aos militares e civis que servem na Sede da Unidade, além de 
visitantes. 

2.4 – O espaço atual é compatível somente para distribuição/venda de produtos prontos 
para o consumo. Assim, para que se torne possível a produção/manipulação de qualquer 
tipo de alimento, será necessária a realização de reformas/adaptações com o objetivo de 
ampliar a área já existente e adaptá-la em conformidade RDC216/04 – ANVISA e 
demanda da instituição. 

2.4.1 – As reformas/adaptações deverão ser executadas pela Concessionária, mediante 
posterior reembolso. 

2.5 – A Concessionária deverá responsabilizar-se pela aquisição de todos os 
equipamentos, utensílios e mobiliários necessários para operacionalização das atividades 
que compõem o objeto desta licitação, tais  como cuba self-service, refrigeradores, 
freezeres, balcões frios e quentes, estufas, fogões, mesas e cadeiras , liquidificadores, 
pratos, bandejas, copos, talheres, dentre outros sendo os equipamentos 
preferencialmente de nível de eficiência energética A (selo Procel); 

2.6 – As empresas que prestam serviços na atividade de COZINHA INDUSTRIAL – 
distribuição de alimentos prontos para consumo – devem atender os requisitos previstos 
na legislação vigente (RDC 216/04) e deverão apresentar os Alvarás Sanitários do 
estabelecimento. 

2.6.1 – Após concluída a reforma/ampliação ficará a cargo da Concessionária providenciar 
Alvará Sanitário para funcionamento. 

2.7 – O objeto desta prestação de serviços deverá atender às legislações pertinentes, 
suas alterações e demais normas aplicáveis ao objeto: 

2.7.1 – Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria 1428, de 26/11/93. 
Regulamento técnico sobre Inspeção Sanitária, Boas Práticas de Produção e/ou 
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prestação de serviços e Padrão de identidade e Qualidade na área de alimentos; 

2.7.2 – Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n. 275, de 
21/10/2002. Regulamento técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados, 
aplicados aos estabelecimentos de Alimentos e a lista de verificação de Boas Práticas de 
fabricação em Estabelecimentos Produtores de Alimentos. Brasília, DF. DOU de 
23/10/2002; 

2.7.3 – Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n. 216, de 
15/09/2004. Dispõe sobre regulamento técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação. Brasília, DF. DOU de 16/06/2004. 

 
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 
CONVOCATÓRIO 
 
3.1 – Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser 
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro 
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
 
3.2 – Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, 
por meio do e-mail 21bpm-almox@pmmg.mg.gov.br ou entregues pessoalmente conforme 
item 3.5 deste edital. 
 
3.3 – Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se 
pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato 
(endereço completo, telefone, fax e e-mail). Os esclarecimentos serão prestados pela 
Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram solicitações de retirada 
do Edital. 
 
3.4 – Caberá ao pregoeiro e sua equipe julgar e responder à impugnação em até 3(três) 
dias úteis. 
 
3.5 – O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro, 
a ser protocolizado junto ao 21 BPM, no Setor de Compras, sediado Rua Farmacêutico 
José Rodrigues de Andrade, nº 555, Bairro São Sebastião, Ubá – MG, no horário de 
08h30min (oito horas e trinta minutos) as 17h00min (dezessete) horas, observado o prazo 
previsto deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as 
provas que se fizerem necessárias. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a 
decisão será comunicada aos interessados. 
 
3.6 – Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas 
respostas, serão divulgados mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas 

mailto:21bpm-almox@pmmg.mg.gov.br
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Gerais e afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via 
correio eletrônico. 
 
3.7 – As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital 
tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 
 

3.8 – Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 – Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas legalmente autorizadas a 
atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências 
contidas neste Edital. 
 
4.2 – Não poderão participar os interessados que: 
 
4.2.1 – Se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
empresas estrangeiras que não funcionam no país; 
4.2.2 – Tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a  Administração 
Pública (Federal, Estadual ou Municipal), ou punidos com suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública Estadual; 
4.2.3 – Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado 
ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que 
tenham dito vínculo a menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de publicação 
deste edital; 
4.2.4 – Estejam constituídas sob forma de consórcio; 
4.2.5 – Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou  jurídicas. 
 
4.3 – A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 

5 – CREDENCIAMENTO 
 
5.1 – No início da sessão pública para recebimento dos envelopes com a documentação 
de habilitação e as propostas, o proponente/representante do licitante deverá se 
apresentar para credenciamento, junto ao Presidente da Comissão de Licitação, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a 
responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou 
outro documento equivalente. 
 
5.2 – O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
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procuração, com firma reconhecida, conforme modelo contido no Anexo IV deste edital, 
ou documento que comprove os necessários poderes especiais para formular ofertas e 
lances de preços, e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. 
 
5.3 – No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, 
deverá ser apresentado cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social junto às 
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa 
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de 
administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou 
assembleia em que se deu a eleição. 
 
5.4 – No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser 
apresentada no momento do credenciamento, cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de 
eleição da Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
5.5 – Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. Aquele que já tiver, na 
Sessão pública, manifestado em nome de um licitante, não poderá mais optar por 
representar outra, na mesma sessão. 
 
5.6 – Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão de 
licitação. 

6 – ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1 – A Licitante deverá protocolar simultaneamente, 02(dois) envelopes com os seguintes 
conteúdos: 

6.1.1 – Documentação de Habilitação. 

6.1.2 – Proposta Comercial. 
6.2 – Os envelopes “Documentação de Habilitação e “Proposta Comercial” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro na sessão pública de 
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 
 
6.2.1 – Local de entrega dos envelopes: 21ºBPM – Rua Farmacêutico José Rodrigues 
de Andrade, nº555, Bairro São Sebastião, Ubá – MG, 

 
6.2.2 – Data para entrega dos envelopes: 24/06/2016 

6.2.3 – Horário p/ entrega dos envelopes:Até às 08 horas e 59 minutos 
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6.3 – Os envelopes deverão indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

ORGÃO/ENTIDADE: Polícia Militar de Minas Gerais – 21 BPM 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2016 

 
ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO 

 
PROPONENTE: 

CNPJ: 
REPRESENTANTE LEGAL: 

TELEFONE/FAX:  
E-MAIL: 

 

ORGÃO/ENTIDADE: Polícia Militar de Minas Gerais – 21 BPM 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2016 

 
ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA 

 
PROPONENTE: 

CNPJ: 
REPRESENTANTE LEGAL: 

TELEFONE/FAX:  
E-MAIL: 

 

6.4 – O 21º BPM, não se responsabilizará por envelopes de “Habilitação e Proposta 
Comercial” que não sejam entregues ao Pregoeiro no local, data e horário definidos neste 
edital. 

6.4.1 – Não será recebido qualquer um dos envelopes mencionadas, isoladamente. 

7 – PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

7.1 – A proposta comercial deverá ser datilografada ou impressa e elaborada em 
conformidade ao modelo constante do Anexo III deste edital e impressa em papel 
timbrado da empresa, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a 
última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, 
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu 
conteúdo, e deverão conter: 
7.1.1 – Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
7.1.2 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada 
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para a entrega dos envelopes; 
7.1.3 – Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 
7.2 – A proposta comercial deverá ser entregue pessoalmente ao Presidente da Comissão 
de licitações, em envelope indevassável, fechado, na sessão pública de abertura deste 
certame, conforme endereço, dia e horário especificados neste Edital. 
 
7.3 – Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato 
da entrega de sua proposta comercial. 
 
7.4 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
 
7.5 – As propostas deverão apresentar preço global, por lote, sendo vedada imposição de 
condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço. 
 

7.6 – O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por lote, 
não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto. 
 
7.7 – Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais 
ficarão a cargo única e exclusivamente da Concessionária. 
 
7.8 – Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, 
em algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 
 
7.9 – As propostas não poderão impôr condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem a totalidade do objeto deste Edital. 

7.10 – O valor mínimo estimado para Concessão de uso da área destinada a cantina do 
20º BPM é de R$ 516,66 (quinhentos e dezesseis e sessenta e seis centavos) para cobrir 
gastos com água, esgoto, luz e Concessão do espaço. 

7.10.1 – Será desclassificado no certame o proponente que formalizar proposta com 
preço inferior. 

8 – DA HABILITAÇÃO  
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de 
habilitação consignadas nesse Edital. 
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8.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 
 
8.1.1 – Documento oficial de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas da 
proposta comercial (conforme modelo Anexo III), das declarações do item 7.5, da 
procuração, quando for o caso(conforme modelo Anexo IV) e do contrato (Anexo V). 
 

8.1.2 – Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(eis) 
pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública. 
 
8.1.3 – Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.1.4 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
 
8.1.5 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
8.1.6 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
8.1.7 – Documentação que comprove o enquadramento do fornecedor como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Decreto nº 44.630, de 03 de 
outubro de 2007, ou certificado da condição de microempreendedor individual. 
 
8.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
8.2.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
8.2.2 – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
8.2.3 – Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal da sede do 
licitante; 
 
8.2.4 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais; 
8.2.4.1 – Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de 
Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em 
Minas Gerais por meio de Certidão de Débito tributário – CDT, que poderá ser solicitada 
pelo site www.fazenda.mg.gov.br. 
 

http://www.fazenda.mg.gov.br/
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8.2.5 – Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
 
8.2.6 – Certificado de situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS; 
 
8.2.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e 
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do trabalho; 
 
8.2.8 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa a 
comprovação da regularidade fiscal. 
8.2.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena 
empresa, assegurar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que a pequena empresa for declarada vencedora  do certame, para a 
devida e necessária regularização. 
8.2.8.2 – O prazo previsto no item 8.2.8.1 poderá ser prorrogado por igual período, se 
requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração. 
8.2.8.3 – A não regularização da documentação, no prazo deste item implicará a 
decadência do direito à contratação. 
 
8.2.9 – A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos ou positivas com efeitos de 
negativas. 
 
8.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
8.3.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo cartório distribuidor da 
comarca da sede da pessoa jurídica, no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para 
entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93. 
 
8.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

8.4.1 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com as características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da 
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 
atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação da qualidade do material, do 
atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento. 
 
8.4.2 – Os atestados citados no item 8.4.1 deverão conter: 
8.4.2.1 – Nome empresarial e dos de identificação da instituição emitente (CNPJ, 
endereço, telefone); 
8.4.2.2 – Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade 
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das informações; 
8.4.2.3 – Local e data de emissão. 
 

8.4.4 – O ATESTADO MENCIONADO NO ITEM 8.4.1 É DISPENSADO PARA QUEM 
TENHA FORNECIDO O OBJETO LICITADO PARA O 21 BPM NESTE EXERCÍCIO OU 
ANTERIOR DE MANEIRA SATISFATÓRIA. 
 

8.4.5 – Declaração Formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 
instalações, aparelhamento e pessoal considerados essenciais para a execução 
contratual, conforme modelo do Anexo V deste Edital. 
 
8.5 – DECLARAÇÕES 
 

8.5.1 – Junto aos documentos referidos nesta cláusula (cláusula 8 – DA HABILITAÇÃO), 
serão apresentadas para fins de habilitação: 

8.5.1.1 – Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar  e 
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com  a 
Administração Estadual; 

8.5.1.2 – Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 
16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal  8.666/93 (com 
redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei; 

8.5.1.3 – Declaração de visita técnica. 

8.5.1.4 – Declaração de Elaboração independente de Proposta. 

8.5.1.5 – Declaração de futura disponibilidade de aparelhamento, equipamentos e 
pessoal. 

 

 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
A empresa.................................................., CNPJ ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 



 

 
QUARTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR 

 
 

VIGÉSIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR 
21º BPM / ALMOXARIFADO 

 

 Examinado, aprovado e de acordo.  
 
 
 
 

Egídio Freitas Morais Júnior Lúcio Mauro Campos Silva, Ten Cel PM 

Assessor Jurídico – OAB/MG 104.930 Ordenador de Despesas 

Pág. 14 de 56 

 

Data e local. 
_____________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESTRIÇÃO/REGULARIDADE FISCAL DA ME OU EPP 

 
A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., com sede à 
………………………………….., neste ato representado pelo(s) ………………diretores, 
sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 
e endereço, pelo presente instrumento na condição de ……… Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte , declara que apresenta restrições na documentação relativa à 
regularidade fiscal e assume o compromisso de promover a regularização no prazo de 2 
(dois) dias úteis, prorrogável por igual período, caso formule o lance vencedor. 
 
Data e local 
 

__________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 
A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 
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Data e local 
 
 
                          _____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 

    Declaro, para comprovação, conforme recomenda o Pregão Presencial nº 
04/2016 referente procedimento licitatório na Modalidade Pregão Presencial tendo por 
objeto a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE BEM (ESPAÇO 
FÍSICO) PÚBLICO DESTINADO A FINS COMERCIAIS NO RAMO DE CANTINA que o 
Sr.(a) 
________________________________________________________________________ 
representante da empresa ___________________________________________ visitou as 
dependências físicas do imóvel situado na sede do 21º Batalhão de Polícia Militar, sito à 
Rua Farmacêutico José Rodrigues de Andrade, nº555, Bairro São Sebastião, Ubá – MG , 
onde verificou, pessoalmente, todos os detalhes referentes à Concessão Administrativa de 
Uso do Bem Público. Declaro ainda ter sido cientificado das condições físicas 
apresentadas pelo imóvel onde deverá ser instalada a Cantina bem como, caso haja  
reformas e/ou limpeza no imóvel, deverá ser feita às custas do vencedor do certame. 
 
 
 
 

Ubá/MG, ________de ______________de 2016. 
 
 
 

 
FIRMA VENCEDORA 

 
 
 

CHEFE DA P/4 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2016  

 

(Identificação completa do representante da empresa), como representante 
devidamente constituído da empresa doravante denominada (Razão Social, CNPJ), para 
fins do disposto no Edital do Pregão Presencial 04/2016, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 04/2016 foi elaborada de 
maneira independente pelo(a) (Razão Social), e o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 04/2016, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial 
04/2016 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Presencial 04/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 04/2016 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 
04/2016 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 04/2016 antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 04/2016 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da Polícia Militar de Minas Gerais em Ubá, antes da abertura oficial 
das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

(Município), em ________ de ________________________ de 2016, 
 
 

____________________________________________________ 
    Nome do representante legal da empresa 

    Cargo ______________________________ 

    RG ______________________________ 

    CPF ______________________________ 
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DECLARAÇÃO DE FUTURA DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO, INSTALAÇÕES 
E PESSOAL 

 

Pregão Presencial 04/2016 
 
 
Objeto: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE BEM (ESPAÇO FÍSICO) 
PÚBLICO DESTINADO A FINS COMERCIAIS NO RAMO DE CANTINA, NAS DEPENDÊNCIAS DO 
21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR. 
 

A empresa ________________________________________, CNPJ nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as 

penas da lei, que, caso a empresa ora representada venha a ser vencedor da licitação em 

epígrafe, disporá de todo aparelhamento, instalações e pessoal considerados essenciais 

para a execução contratual, por ocasião da futura contratação. 

 

Local e data. 

 

 

   Assinatura:  ______________________________ 

   Nome legível:______________________________ 

   CPF:  ____________________ 

   Doc. Ident.: ____________________ 
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8.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

8.6.1 – O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC – emitido pela 
SEPLAG, com a validade em vigor, poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento 
nele constante como substituto de documento exigido para este certame, desde que o 
documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento constante do 
CRC esteja com a validade expirada, tal documento não poderá ser utilizado como 
substituto devendo ser apresentado o documento exigido para este certame com a 
validade em vigor. 

 
8.6.2 – Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, 
sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a 
validade expirada. 
 
8.6.3 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples 
acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou por membro 
de sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda 
em publicação feita em veículo de imprensa apropriado. 
 
8.6.4 – Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
8.6.4.1 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será 
inabilitado. 
 
8.6.5 – O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 
inabilitação do licitante vencedor. 
 
8.6.6 – Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro, 
em envelope indevassável, fechado, na Sessão Pública de abertura deste certame, 
conforme endereço, dia e horário especificados no Preâmbulo deste Edital. 
 

9 – SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 
 

Após o encerramento do credenciamento, identificação dos representantes das empresas 
proponentes e licitantes civis participantes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão 
pública, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes e dará início ao 
recebimento dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Propostas de 
Preços exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
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9.1 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
9.1.1 – O procedimento de recebimento e abertura dos envelopes, bem como do exame e 
julgamento de seu conteúdo, seguirá o disposto nos arts. 43 da Lei n° 8.666/93, 
explicitado abaixo: 
 

“Art. 43 – A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos:” 
I – abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 
concorrentes e sua apreciação;  
II – devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as 
respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;  
III – abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde 
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;  
IV – verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais 
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;  
V – julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital;  
VI – deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do 
objeto da licitação.  
§ 1º – A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as 
propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se 
lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela comissão.  
§ 2º – Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e 
pela comissão.  
§ 3º – É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta.  
§ 4º – O disposto neste artigo aplica-se à Pregão Presencial e, no que couber, ao 
concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. 
§ 5º – Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas às 
propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  
§ 6º – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. 
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9.2 – DO JULGAMENTO 
 
9.2.1 – O critério de julgamento será o de MAIOR VALOR ofertado como pagamento 
mensal pela CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE BEM (ESPAÇO 
FÍSICO) PÚBLICO DESTINADO A FINS COMERCIAIS NO RAMO DE CANTINA, NAS 
DEPENDÊNCIAS DO 21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR. 
 
9.2.2 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
 

9.2.3 – Será verificada a conformidade entre a proposta de maior preço e o valor estimado 
da contratação. 
 
9.2.4 – Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os 
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação. 
 
9.2.5 – Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender as exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente 
inexequíveis. 
 
9.2.6 – Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo 
para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço. 
 
9.2.7 – Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos: 
9.2.7.1 – Planilha de custos elaborada pelo licitante, considerando o valor de mercado 
imobiliário; 
9.2.7.2 – Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes; 
 
9.2.8 – Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes 
detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para 
apresentação da documentação e proposta comercial ou de novos lances. 
 
9.2.9 – Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às 
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de 
classificação, para exame de seus documentos de habilitação e proposta, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao Edital. 
 

9.2.10 – Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às 
exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem 
decrescente dos preços propostos. 
 

9.2.11 – Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será o 
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sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados. 
9.2.11.1 – O sorteio será feito através de aposição em cédulas dos nomes dos licitantes 
empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em recipiente, tipo caixa, 
misturadas, do qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira 
classificada, e assim se retirando as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem 
todos os licitantes então empatados. 
 
9.2.12 – Após o julgamento e a classificação final das propostas, havendo alguma 
restrição por parte de ME ou EPP na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme Lei Complementar 123/2006, 
prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização. 
9.2.12.1 – A não regularização da documentação, no prazo do item 9.2.12, implicará a 
decadência do direito à contratação. 
9.2.12.2 – Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou a 
Empresa de Pequeno Porte regularizar sua documentação fiscal, o Pregoeiro deverá 
suspender a sessão para o lote específico. O Pregoeiro registrará em ata que todos os 
presentes ficam intimados a comparecer na data, horário e local informados para a 
retomada da sessão. 
9.2.12.3 – Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar proposta 
de preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as 
pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de  empate, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
9.2.13 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias e a regularidade da 
documentação, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto 
para o qual apresentou proposta.  
 
9.2.14 – Ata da sessão será lavrada por membro da Equipe de Apoio, sob as ordens 
do Pregoeiro, contendo o registro de todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e membros da 
equipe. 
 
9.2.15 – As divergências quanto ao registro em ata serão decididas pelo Pregoeiro, que 
analisará, após o registro do seu entendimento, que o faz sob o protesto do licitante. 

10 – RECURSOS 

 

10.1 – Dos atos praticados em função da licitação regida por este Edital cabem recursos, 
ao Pregoeiro, nos casos de decisão relativa a: 
10.1.1 – Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos casos de: 
a)habilitação ou inabilitação do licitante;  
b)julgamento das propostas; 
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c)anulação ou revogação da licitação;  
d)indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento;  
e)rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;  
f)aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;  
 

10.1.2 – Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico;  
 
10.2 – O Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação 
ou fora do prazo estabelecido. 
 
10.3 – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

10.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade.  
 
10.5 – O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item 10.1.1 terá efeito suspensivo, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.  
 
10.6 – A apresentação das razões de recurso de das contrarrazões, assim como 
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto 
ao 21 BPM sediado Rua Farmacêutico José Rodrigues de Andrade, nº 555, Bairro São 
Sebastião, Ubá – MG, no horário de 08h30min (oito horas e trinta minutos) as 17h00min 
(dezessete) horas. 
 
10.7 – Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou 
estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos. 
 
10.8 – Quando acordado entre o Pregoeiro e todos os licitantes participantes, 
poderá ser definida a obrigatoriedade de manifestação de interposição de recurso 
de forma imediata, ao término da Sessão Pública. 
10.8.1 – Neste caso, a falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a 
decadência do direito de recurso. 
 
10.9 – O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais e afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a 
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todos os licitantes via correio eletrônico. 

11 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 – Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à 
autoridade competente para que se proceda a devida homologação e consequente 
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 
 

12 – CONTRATAÇÃO 

 

12.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora 
será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme 
proposta aceita e minuta do Anexo VI. 
 
12.2 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 
para habilitação para assinar o contrato. 
12.2.1 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 
contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes  remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 
 

12.3 – É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
ou não aceitar ou reiterar o 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 pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei 8666/93. 
 
12.4 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, 
através de correio eletrônico. 
12.4.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 
12.4.2 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se 
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
12.5 – O prazo mínimo do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por 
mais 04 (quatro) anos mediante termos aditivos anuais; 
 
12.6 – O horário de funcionamento da cantina deverá ser de Segunda a Sexta-Feira, no 
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horário de 07:00 às 17:00 horas, sendo facultado a extensão do horário em dias de 
realização de eventos promovidos pela unidade, ou mediante acordo entre as partes; 
 
12.7 – O concessionário deverá providenciar perfeita proteção preventiva contra incêndio 
em todas as instalações, não se responsabilizando a Unidade por qualquer dano que vier 
a ocorrer na cantina, durante a vigência do contrato, que não seja por sua culpa; 
 
12.8 – Poderá haver o sistema de vendas a crédito, com pagamento dos débitos quando 
do recebimento dos vencimentos pela tropa; salvo ordem em contrário por parte do 
Comando sendo que a venda a crédito é de responsabilidade única e exclusiva do 
arrendatário; 
 
12.9 – O arrendatário deverá manter para venda na cantina do 21º BPM as variedades 
mínimas de alimentação constantes do anexo II do presente edital. 
 
12.10 – O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado. 
 
12.11 – O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
12.12 – É vedada subcontratação na execução do objeto do contrato. 
 
13 – PAGAMENTO 
 
13.1 – O pagamento da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE BEM 
(ESPAÇO FÍSICO) PÚBLICO DESTINADO A FINS COMERCIAIS NO RAMO DE 
CANTINA, NAS DEPENDÊNCIAS DO 21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR será 
devido após 1 (um) mês corrido da data de início de funcionamento da cantina. 
 
13.2 – O pagamento deverá ser realizado até o 10º (décimo) dia corrido de cada mês 
subsequente através de DAE (Documento de Arrecadação Estadual), conforme previsto 
no art. 54 do Decreto Estadual nº 37.924 de 16 de maio de 1996. 
 
13.3 – O valor, em moeda corrente, ofertado pela Concessão Administrativa de Uso de 
Espaço Físico Público destinado a fins comerciais no ramo de cantina não poderá ser 
inferior a R$ 516,66 (quinhentos e dezesseis e sessenta e seis centavos) para cobrir 
gastos com água, esgoto, luz e Concessão do espaço 
 
13.4 – O preço contratado será reajustado pela variação do IPCA no período, ou por outro 
indexador que venha a substituí-la, ou ainda a qualquer tempo mediante acordo entre as 
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partes, por índice oficialmente estabelecido. Deverá ser observado em especial o previsto 
na Lei Federal 8.666/93, em seus Artigos 58, incisos I, II, III, IV  § 1º e § 2º, visando 
estabelecer o equilíbrio financeiro inicial.  

13.5 – Não sendo paga a contraprestação pela concessão na data aprazada, incidirão 
multas e juros de acordo com os prazos estabelecidos no art. 38, III, do Decreto Estadual 
nº 45.902/2012.  

13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 – A recusa do Adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido 
pela CONCEDENTE, bem como o descumprimento total ou parcial das obrigações 
contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na execução do objeto, sujeitará a 
CONCESSÍONÁRIO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto Estadual no 
45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Nº 8.666/93, a saber: 
13.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à  conduta 
do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações  assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;  
13.1.2 – MULTA, de acordo com o estabelecido no art. 38, II do Decreto Estadual nº 
45.902/2012; 
13.1.3 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E  
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, nos termos e prazos do art. 
3º, III, do Decreto Estadual nº 45.902/12; 
13.1.4 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
 
13.2 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, 
quando cabíveis; 
 
13.3 – O prazo para pagamento da multa será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da empresa apenada. 
 
13.4 – São aplicáveis a presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na 
Lei Federal nº8.666/93. 
 
13.5 – São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais:  
13.5.1 – não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 
prevista em contrato ou instrumento equivalente; 
13.5.2 – retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra,  de 
serviço ou de suas parcelas; 



 

 
QUARTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR 

 
 

VIGÉSIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR 
21º BPM / ALMOXARIFADO 

 

 Examinado, aprovado e de acordo.  
 
 
 
 

Egídio Freitas Morais Júnior Lúcio Mauro Campos Silva, Ten Cel PM 

Assessor Jurídico – OAB/MG 104.930 Ordenador de Despesas 

Pág. 27 de 56 

 

13.5.3 – paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e  prévia 
comunicação à Administração Pública Estadual; 
13.5.4 – entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 
13.5.5 – alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria  fornecida; 
13.5.6 – prestação de serviço de baixa qualidade. 
 
13.6– As sanções previstas nos itens 13.1.3 e 13.1.4 poderão ser aplicadas também 
àquele que: 
a) apresentar documentação falsa; 
b) deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar a execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; ou 
g) cometer fraude fiscal. 
 
13.7 – A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-
se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei estadual nº 
14.184/2002 e decreto estadual 45.902/12. 
 
13.8 – As sanções serão obrigatoriamente registradas no CAFIMP, devendo o licitante ser 
descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade promotora da 
licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e 
das demais cominações legais. 
 

14 – DA VISITA TÉCNICA 

14.1 – As empresas interessadas em participar da licitação deverão participar de visita 
técnica do imóvel localizado no 21º BPM de forma a terem conhecimento pleno do local 
onde será instalado à cantina. 

14.2 – As visitas técnicas poderão ser agendadas junto ao Almoxarifado da Unidade, de 
segunda à sexta-feira no horário de 08h30min (oito horas e trinta minutos) as 17h00min  

14.3 – No dia agendado, o(s) representante(s) indicado(s) pelo(s) licitante(s) deverão 
portar documento de identidade, crachá ou documento de identificação que comprove o 
vínculo com a empresa e informar o nº do CNPJ da licitante. 

14.4 – No momento da visita, a Administração Pública concederá ao licitante acesso ao 
laudo da Vigilância Sanitária Municipal. 

14.5  – Ao fim da visita técnica o almoxarife emitirá uma Declaração de Visita Técnica 
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ao(s) representante(s) indicado(s) pelo licitante, que deverá ser apresentado na fase de 
habilitação (Sessão Pública). 

15 – DAS ADAPTAÇÕES A CARGO DA CONCESSIONÁRIA 

 
15.1 – A Concessionária deverá, às suas custas, realizar reformas/adaptações no imóvel, 
de forma a ampliá-lo e possibilitar a produção/manipulação de alimentos no local, 
conforme laudo da Vigilância Sanitária Municipal e Projeto constante no Anexo, a saber: 
15.1.1 – Providenciar sala(s) exclusiva para consumação; 
15.1.2 – Providenciar sanitário(s) exclusivo(s) da(s) salas de consumação, separados por 
sexo; 
15.1.3 – Área coberta com tanque/pia e bancada para recepção/separação de gêneros 
alimentícios; 
15.1.4 – Providenciar salas distintas para armazenamento de: 
 
a) gêneros perecíveis e não perecíveis; 
b) Embalagem não retornável e retornável(bebidas). 

 
15.1.5 – Providenciar área exclusiva e com acesso restrito para manipulação de 
alimentos, com área compatível com o volume de produção e separação de todas as 
atividades conforme natureza dos produtos; 
15.1.6 – Providenciar área para lavagem de utensílios utilizados na produção de 
alimentos e na sala de consumação; 
15.1.7 – Providenciar vestiários e sanitários para funcionários, sendo que tais sanitários 
não devem ter contato direto (na mesma instalação) com a área de preparação e 
armazenamento de alimentos. Os vestiários devem ser independentes dos vestiários; 
 
15.1.8 – Providenciar depósito de material de limpeza, com tanque – DML; 
15.1.9 – Providenciar proteção para luminárias contra queda e explosão; 
15.1.10 – Providenciar instalações elétricas embutidas (espelho para saídas das 
tomadas); 
15.1.11 – Providenciar colocação de portas com fechamento automático entre os  
ambientes internos existentes na Cantina; 
15.1.12 – Providenciar lixeiras com pedal e saco coletor, tantas quantas forem 
necessárias, a serem disponibilizadas na área interna da cantina bem como na área de 
consumação; 
15.1.13 – Providenciar lavatório para higiene das mãos com suporte de sabonete líquido 
antisséptico inodoro e papel toalha na área de atendimento da lanchonete; 
15.1.14 – Providenciar tela milimétrica removível nas janelas e demais aberturas das 
áreas não estanques, para evitar a entrada de aves, insetos e roedores; 
15.1.15 – Providenciar sistema de exaustão (coifa e exaustor); 
15.1.16 – Providenciar lavatório(s) para higiene das mãos estrategicamente situado nas 
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áreas de produção dos alimentos; 
15.1.17 – Providenciar ralo sifonado com dispositivo de fechamento com os pés,  nos 
ambientes onde forem instalados; 
15.1.18 – Providenciar bancadas com pias em quantidade compatível com a produção 
nas salas de manipulação de alimentos (bancadas e pias em aço inox); 
 
15.2 – Requisitos específicos que devem ser observados durante a reforma/ampliação: 
15.2.1 – A setorização e localização de áreas e ambientes deve se dar de forma a garantir 
um fluxo linear de produção, sem retorno e trânsito indesejável pelas demais áreas, desde 
a recepção de matéria-prima e embalagens, até a exposição do produto acabado, para 
evitar contaminação cruzada; 
15.2.2 – O Layout deve ser adequado, principalmente da área de produção de alimento, 
de forma a possibilitar um fluxo ordenado na disposição de  equipamentos/móveis e 
também nos serviços de manutenção e limpeza; 
15.2.3 – Não pode haver cruzamento da área de lavagem de utensílios utilizados na sala 
de consumação com a área de produção dos alimentos. 
 
15.3 – Executadas as adaptações, será o gasto, relativo a adaptações/reformas 
permanentes, descontado integralmente no valor da Concessão Administrativa de Uso 
de Bem Público, em parcelas consecutivas, até zerar o gasto. 
 

15.4 – A Concessionária, às suas custas, caso vença o certame, poderá realizar 
pequenas adaptações no imóvel conforme suas necessidades, porém, somente após 
avaliação e aprovação da Administração. 
 
15.5 – Os trabalhos de adaptações/reformas da cantina acontecerão da seguinte forma: 
15.5.1 – Para as adaptações mencionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4 15.1.5, 
15.1.6, 15.1.7, as quais serão ressarcidas ao Concessionário na forma do item 15.2 pelo 
fato de serem permanentes e caracterizarem melhoria do imóvel, o Concessionário 
deverá apresentar, no mínimo, três cotações orçamentárias; 
15.5.2 – Após aprovação por parte da Administração Pública dos valores orçados, a 
Concessionária poderá dar início à execução das adaptações. 

16 – DA GARANTIA 

16.1 – Será exigida garantia do Concessionário com finalidade de assegurar a execução 
contratual, a qual deverá ser concretizada conforme previsto no art. 56 da lei 8.666/93. 

16.2 – Caso o Concessionário ocasione danos à Administração Pública ou sofra 
penalidade(s) por descumprimento contratual, a Administração descontará o valor devido 
da garantia. 

16.3 – Não havendo nenhuma ocorrência citada no item 16.2 durante a execução 
contratual, a garantia será restituída integralmente ao Concessionário ao fim do contrato. 
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16.4 – A garantia será de 5% do valor do contrato. 

16.4.1 – Havendo repactuação de preços, acréscimos ou supressões, a garantia será 
acrescida ou devolvida, guardada a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
resultante da alteração. 
16.5 – Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 
indenização a terceiros, a Concessionária obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data em que for notificada pelo Concedente. 
 

17 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 – Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 
 
17.2 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto dos Documentos de 
Habilitação como das Propostas de Preço apresentadas na sessão. 
 
17.3 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, conforme preceitua a Lei 
Federal 8.666/93 em seu artigo 43, § 3º. 
 

17.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão 
pública; 
 
17.5 – É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do 
objeto deste Pregão Presencial; 
 
17.6 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesses 
públicos decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em 
todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente comprovado. 
 
17.7 – O Pregoeiro no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
17.8 – O Concessionário se obriga a devolver ao Concedente ao final do contrato, todos 
os bens móveis e imóveis, em condições apropriadas, responsabilizando-se por qualquer 
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dano causado; 
 
17.9 – A cantina poderá funcionar nos horários destinados a cerimônias, solenidades, 
bailes, festas e outros congêneres quando em comum acordo com a CONTRATANTE, 
devendo o arrendatário ser cientificado com antecedência mínima de 24 horas de tal 
mister; 
 
17.10 – A escrita comercial deverá ser mantida em dia, não cabendo ao 21º BPM 
nenhuma responsabilidade junto aos órgãos da Previdência Social e ou Fiscal, da União, 
Estado ou do Município; 
 
17.11 – Ao Concedente assiste o direito de pessoalmente ou através de sua Divisão 
Administrativa, examinar, quando julgar conveniente a qualidade do serviço prestado a 
seus usuários, bem assim quanto à higiene das instalações e vasilhames; 
 
17.12 – O Concessionário e seus funcionários se obrigam a manter rigoroso sigilo quanto 
às normas, atos e fatos ocorridos no interior do aquartelamento; 
 
17.13– É obrigatório ao proponente a visita às instalações da cantina do 21º BPM, nos 
dias e horários estipulados no item 14.2 deste edital, devendo ser preenchido o termo de 
vistoria, conforme modelo contido neste edital (item 7.5.2); 
 
17.14 – 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 Administração. 
 
17.15 – As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
17.16– Todas as peças que compõem o processo são complementares entre si. 
Assim, qualquer menção formulada em um documento e omitida em outro(s), será 
considerada como especificada e válida. Não será admitida a argumentação de 
desconhecimento de serviço a ser executado devido a sua omissão em algum 
documento. 
 
17.17– Outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos às segundas, terças, 
quintas e sextas-feiras no horário de 08:30 às 11:30 horas e de 14:00 às 16:30 horas e de 
08:30 às 12:30 horas às quartas-feiras pelo telefone (032) 3539 2679 ou 2690. 
 
17.18 – Fazem parte integrante deste Edital os anexos: 
Anexo I – Descrição do Objeto, Regime de Execução e Condições Comerciais. 
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Anexo II – Relações de Variedades mínimas de Produtos a serem comercializados. 
Anexo III – Modelo de Proposta comercial. 
Anexo IV – Modelo de Procuração. 
Anexo V – Minuta Do Contrato. 
Anexo VI – Projeto de reforma/ampliação. 
 
 

Ubá/MG, 09 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 

LÚCIO MAURO CAMPOS SILVA, TEN CEL PM 
ORDENADOR DE DESPESAS  
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ANEXO I  

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

1 – OBJETO 

 
1.1 – Concessão Administrativa Onerosa de uso de bem (espaço físico) público 
destinado a fins comerciais no ramo de cantina, nas dependências do 21º Batalhão 
de Polícia Militar. 
1.1.1 – O objeto desta licitação visa a contratação de pessoa jurídica especializada no 
ramo de serviços de alimentação para fornecimento, com equipamentos próprios, de 
refeições e lanches, oferecendo cardápios diversificados, conforme relação não exaustiva 
constante no Anexo II deste edital. 
 

– A cantina localiza-se no quartel do 21º BPM e possui área total construída de 
aproximadamente 12,10 m2, contendo pia de inox, bancada e churrasqueira, podendo ser 
utilizado o espaço anexo (varandão) com sanitários masculino e feminino, que atenderá 
aos militares e civis que servem na Sede da Unidade, além de visitantes. 

2 – REGIME DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS 

2.1 – O objeto inclui o fornecimento de: 

2.1.1 – Gêneros e produtos alimentícios e bebidas não alcoólicas; 

2.1.2 – Materiais de consumo em geral, utensílios, descartáveis, materiais de higiene e 
limpeza, entre outros necessários para a perfeita execução dos serviços da Cantina; 
2.1.3 – Mão de obra especializada, pessoal técnico, operacional e administrativo, 
capacitados e em número suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, bem 
como, veículo para transporte dos alimentos até o local de fornecimento, compatível com 
a quantidade contratada e observadas as normas vigentes da vigilância sanitária. 

2.1.4 – Equipamentos, utensílios e mobiliários de cozinha e refeitório em quantidades 
adequadas e suficientes para o pleno funcionamento das atividades do Serviço de 
Cantina. 

 

2.2 – É vedada a utilização da Cantina para qualquer outro fim que não o previsto neste 
edital sendo vedado ainda ao Concessionário, transmitir a concessão, locar, sublocar, 
ceder ou emprestar o imóvel, ainda que parcialmente. 
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2.2.2 – Os produtos comercializados serão os constantes do ramo da atividade de 
Cantina/Restaurante (obedecendo à variedade mínima prevista no anexo II), sendo 
vedado o comércio de qualquer outro tipo de produto, sob total responsabilidade da 
licitante vencedora. 

 

2.2.3 – É vedada a comercialização dos seguintes produtos: 

a) todo e qualquer tipo de bebida alcoólica; 

b) todo e qualquer tipo de tabaco; 

c) todo e qualquer tipo de medicamento ou produto químico-farmacêutico; 

d) todo e qualquer tipo de produto que não seja destinado ao fornecimento de 
alimentação e de bebida, objeto deste certame, tais como chaveiros, canetas, roupas, 
bijuterias, cosméticos e outros produtos estranhos ao objeto desta licitação. 

 

2.3 – Os serviços deverão ser prestados em dia úteis nos horários de 07:00 às 17:00 
horas, podendo ser ampliados caso haja necessidade para melhor atendimento ao 
público. 

2.3.1 – A cantina poderá funcionar nos horários destinados a cerimônias, solenidades, 
bailes, festas e outros congêneres quando em comum acordo com a CONTRATANTE, 
devendo o arrendatário ser cientificado com antecedência mínima de 24 horas de tal 
mister; 

2.3.2 – Poderá a Concessionária funcionar, inclusive, aos sábados, domingos, feriados  e 
dias santos, desde que seja autorizada pela administração. 

 

2.4 – O espaço atual é compatível somente para distribuição/venda de produtos 
prontos para o consumo. Assim, para que se torne possível a 
produção/manipulação de qualquer tipo de alimento, será necessária a realização 
de reformas/adaptações com o objetivo de ampliar a área já existente e adaptá-la 
em conformidade RDC216/04 – ANVISA e demanda da instituição. 

2.4.1 – As reformas deverão ser executadas pela Concessionária em conformidade com o 
previsto no item 15 deste edital, mediante posterior reembolso. 

 

2.5 – Os produtos prontos para o consumo devem ser dispostos em estufa quente para 
salgados e balcão de distribuição de alimentos aquecidos para refeições. 

 

2.6 – Os alimentos a serem comercializados deverão ser gêneros de primeira qualidade. 



 

 
QUARTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR 

 
 

VIGÉSIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR 
21º BPM / ALMOXARIFADO 

 

 Examinado, aprovado e de acordo.  
 
 
 
 

Egídio Freitas Morais Júnior Lúcio Mauro Campos Silva, Ten Cel PM 

Assessor Jurídico – OAB/MG 104.930 Ordenador de Despesas 

Pág. 35 de 56 

 

2.6 – As empresas que prestam serviços na atividade de COZINHA INDUSTRIAL – 
distribuição de alimentos prontos para consumo – devem atender os requisitos previstos 
na legislação vigente (RDC 216/04) e deverão apresentar os Alvarás Sanitários. 

2.6.1 – Após concluída as reformas/ampliações ficará a cargo da Concessionária 
providenciar o Alvará Sanitário para funcionamento do estabelecimento. 

 

2.7 – Será de responsabilidade da Concessionária providenciar, para seu uso, aparelhos 
eletrodomésticos e outros equipamentos, tais como fornos micro-ondas, fornos elétricos, 
liquidificadores, geladeiras, freezers, estufas e outros que visem tornar os alimentos 
próprios para consumo. 

2.7.1 – Deverão existir aparelhos de refrigeração e/ou resfriamento se armazenados e 
vendidos produtos alimentícios perecíveis ou alteráveis. 

2.7.2 – Ficará também a cargo da Concessionária providenciar mesas e cadeiras, 
em quantidade suficiente para o atendimento dos usuários. 

 

2.8 – Ao Concedente assiste o direito de pessoalmente ou através de sua Divisão 
Administrativa, examinar, quando julgar conveniente a qualidade do serviço prestado a 
seus usuários, bem assim quanto à higiene das instalações e vasilhames. 

 
2.9 – Os serviços deverão atender às normas de industrialização e preparação de 
alimentos, conforme Resolução RDC nº 216, de 15/09/2004, da ANVISA, que dispõe 
sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. 
 

2.10 – Todos os recipientes para coleta de resíduos, que deverão existir na área interna e 
externa da Lanchonete, em número razoável, deverão ser adequados, de fácil limpeza e 
providos de tampo, bem como ter acondicionados sacos de lixo apropriados, ou 
recipientes descartáveis. 

 
2.11 – Todas as pessoas que trabalham na Lanchonete deverão utilizar vestuário 
adequado à natureza do serviço; sendo expressamente vedado a todos os que 
trabalharem na Cantina uso de chinelos, sandálias, bermudas, camisas sem manga, entre 
outras proibições das normas sanitárias. 
 

2.12 – Todas as pessoas que manipulam os alimentos, do preparo ao serviço, deverão se 
utilizar de toucas para o cabelo e luvas. 
 

2.13 – Deverá ser mantido rigoroso asseio, nas pessoas, nos utensílios, nas instalações e 
no local da Cantina. 
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2.14 – Qualquer substância alimentícia não poderá ser exposta à venda a não ser que 
esteja devidamente protegida contra poeira, insetos e outras formas de deterioração. 
 

2.13 – Será de responsabilidade da Concessionária providenciar, antes do início das 
atividades da Cantina e periodicamente, a dedetização das instalações sob sua 
responsabilidade, objeto deste contrato; 
 

2.14 – Os licitantes deverão, antes de formular sua proposta, inteirar-se 
convenientemente das condições deste edital, para que na hora do certame, não haja 
divergências entre preços errôneos e especificações equivocadas. 
 

2.15 – O valor mínimo estimado para Concessão de uso da área destinada a cantina do 
21º BPM é de R$ 516,66 (quinhentos e dezesseis e sessenta e seis centavos). 
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ANEXO II 

RELAÇÕES DE VARIEDADES MÍNIMAS DOS PRODUTOS A SEREM 
COMERCIALIZADOS. 
  

1. Salgados fritos (coxinha, quibe, pastelão, pastel, cigarrete, salsicha) 

2. Salgados assados (rissoles, esfilhas, pão de queijo, pastelão assado, mini-pizza) 

3. Sanduíches diversos  

4. Café 

5. Leite  

6. Água mineral  

7. Sucos industrializados 

8. Refrigerantes 

9. Chocolates 

10. Chicletes 

11. Balas 

12. Sucos naturais diversos (laranja, maracujá, morango, manga, goiaba, abacaxi) ver item 
6.5.2.1 do edital. 

13. Vitaminas com leite(banana, abacate, morango, mamão) 

14. Outros produtos alimentícios, conforme demanda 

 
Observação. Todos os alimentos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados 
(devidamente higienizados e que forneçam proteção contra quaisquer tipos de 
contaminação). 
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ANEXO III  

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

À Comissão Permanente de Licitação da 21º  BPM – Ubá/MG. 
 
Serve o presente para encaminhamento da nossa proposta com a oferta de preço para o objeto do 
Pregão Presencial 04/2016 em referência, conforme especificado abaixo: 
 
Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos com todas as exigências do edital e seus 
anexos e nos inteiramos de todas as informações técnicas, inclusive, sobre espaço físico, a 
necessidade de reforma e condições para a execução do contrato, caso sejamos vencedores deste 
certame e, portanto, propomos: 
 

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2016 – TIPO MAIOR OFERTA – LOTE ÚNICO 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Signatário  
(para assinatura do contrato) 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

Item Único 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
ONEROSA DE USO DE BEM (ESPAÇO 
FÍSICO) PÚBLICO DESTINADO A FINS 
COMERCIAIS NO RAMO DE CANTINA, 
NAS DEPENDÊNCIAS DO 21º 
BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR. 

Valor 
Mensal 

R$ 
Valor 
Anual 

R$ 

Valor Mensal por extenso  

Valor Anual por extenso  

Prazo  
Contrato de 12 meses com termo aditivo até 48 meses, 
totalizando 60 meses. 

Local  21º BPM – Ubá 
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Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação. 

Declaro ainda a aceitação de todas as condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos. 
Bem como ter realizado a visita às dependências onde será instalada/montada e colocada em 
funcionamento a Cantina. 

Observações  

Dados bancários Agência: Conta: Banco: 

Assinatura da Licitante  
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ANEXO IV  
MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) 

pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o 
Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 

a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (ou 
de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) 
praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de 
Pregão Presencial n.º04/2016 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando 
dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais 
poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de 
apenas uma licitação). 

Local data e assinatura  - RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
 
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA 
DE USO DE BEM (ESPAÇO FÍSICO) PÚBLICO DESTINADO 
A FINS COMERCIAIS NO RAMO DE CANTINA, NAS 
DEPENDÊNCIAS DO 21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, 
que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por 
intermédio do (nome do órgão/entidade) e a empresa 
_________________ 

 
 

 O Estado de Minas Gerais, entidade de Direito Público, adiante denominado 
CONCEDENTE, através da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, neste ato 
representada pelo Ten Cel PM Lúcio Mauro Campos Silva , Ordenador de Despesas, 
inscrito no CPF sob o nº 776.966.626-00, neste ato denominada CONTRATANTE, 
conforme delegação contida nos arts. 51 e 52 do R-AFCA PM, e a empresa 
_______________, CNPJ: ______, representada neste ato por ____________, ocupando 
o cargo de proprietário, CPF ____, residente a rua ___na cidade de Ubá/MG, em razão do 
Procedimento Licitatório – Pregão Presencial 04/2016, doravante denominada 
CONCESSIONÁRIA, tem entre si ajustado o presente Contrato de CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE BEM (ESPAÇO FÍSICO) PÚBLICO 
DESTINADO A FINS COMERCIAIS NO RAMO DE CANTINA, NAS DEPENDÊNCIAS 
DO 21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR. 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº123/2006 
e demais legislações correlatas, além das condições estabelecidas no Edital de Pregão 
Presencial 04/2016 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1 – O objeto deste contrato é a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO 
DE BEM (ESPAÇO FÍSICO) PÚBLICO DESTINADO A FINS COMERCIAIS NO RAMO 
DE CANTINA, NAS DEPENDÊNCIAS DO 21º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, 
situada à Rua Farmacêutico José Rodrigues de Andrade, nº 555, Bairro São Sebastião, 
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CEP 36.500.000 – UBÁ-MG para exploração pela CONCESSIONÁRIA exclusivamente no 
ramo de CANTINA, para atendimento aos militares que servem na Guarnição PM de 
Ubá/MG, aos alunos do Curso de Formação de Soldados e diversos Policiais Militares 
participantes de instruções e treinamentos realizados na Sede da UEOp, aos funcionários 
Civis que exercem suas atividades na sede do 21ºBPM, Militares da reserva e 
reformados, Bombeiros Militares, seus familiares, seus dependentes e aos civis em geral, 
cujas instalações ficarão a cargo da CONCESSIONÁRIA, inclusive no que diz respeito a 
necessidade de reformas/adaptações para ampliação. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VIGÊNCIA 

2. 1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir 
da data da sua publicação, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, não 
podendo ultrapassar o limite máximo de 60 (sessenta) meses, formalizados através de 
TERMOS ADITIVOS ao presente contrato. 
2.1.2 – Em caso de litígio judicial por parte da concessionária atual, deverá aguardar 
sentença do poder judiciário para posterior celebração de contrato entre PMMG e a 
Licitante Adjudicada. 
 

2.2 – A empresa CONCESSIONÁRIA disporá de até 60(sessenta) dias, a contar do início 
da vigência da publicação contrato para realizar as reformas e ampliação visando a  
adequação às exigências da vigilância sanitária, realizar dedetização e desratização, 
instalar aparelhagem, equipamentos, mobiliários e iniciar as atividades, sempre de 
conformidade com o disposto neste contrato e no edital, aos quais ficam vinculados. 

 

2.3 – CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA terão o prazo de 30(trinta) dias antes do 
vencimento desta concessão para entendimento e denúncias da mesma, findo os quais, 
não havendo acordo para nova concessão, estará este instrumento rescindido, de pleno 
direito, a partir da data de seu vencimento, independente de notificação ou interpelação 
judicial 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DA CONCESSÃO 

3.1 – A CONCEDENTE entrega a CONCESSIONÁRIA, sob a forma de CONCESSÃO de 
uso, o seguinte: 

3.2 – Área total construída de aproximadamente 12,10 m2, contendo pia de inox, bancada 
e churrasqueira, bem como um espaço anexo (varandão) com sanitários masculino e 
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feminino, que atenderá aos militares e civis que servem na Sede da Unidade, além de 
visitantes. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 
4.1 – Independentemente das obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93, são ainda 
obrigações da CONCESSIONÁRIA: 
 

4.1.1 – Utilizar alimentos, bebidas e produtos de primeira qualidade, bem como prepará-
los com absoluto rigor e observância estrita das normas sanitárias de higiene, aparência e 
paladar. 

 

4.1.2 – Responsabilizar-se pelo quadro de pessoal, por todos os encargos trabalhistas, 
fiscais e previdenciários e por quaisquer outros ônus em relação aos empregados que 
contratar para o atendimento de suas demandas; 

 

4.1.3 – Apresentar mensalmente, à CONCEDENTE, cópia autenticada da Guia de 
Recolhimento da Contribuição Previdenciária de todo o pessoal empregado, bem como 
cópia das respectivas folhas de pagamento; 

 

4.1.4 – Dotar a cantina de todos os equipamentos e utensílios necessários e em perfeitas 
condições de uso, ao seu adequado funcionamento: 

4.1.4.1 – A Concessionária deverá responsabilizar-se pela aquisição de todos os 
equipamentos, utensílios e mobiliários necessários para operacionalização das atividades 
que compõem o objeto da licitação (Pregão Presencial 04/2016), tais como cuba self-
service, refrigeradores, freezeres, balcões frios e quentes, estufas,  fogões, mesas e 
cadeiras de refeitório, liquidificadores, pratos, bandejas, copos, talheres, dentre outros 
sendo os equipamentos preferencialmente de nível de eficiência energética A (selo 
Procel); 

4.1.4.2 – É obrigatória a existência de aparelhos de refrigeração e/ou resfriamento se 
armazenados e vendidos produtos alimentícios perecíveis ou alteráveis. 

4.1.4.3 –A Concessionária deverá disponibilizar aos usuários os seguintes utensílios: 
pratos de louça, talheres em aço inox, copos (de vidro e descartáveis) e outros itens; 

4.1.4.4 – Ficará também a cargo da Concessionária providenciar mesas e cadeiras, em 
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quantidade suficiente para o atendimento aos usuários. 

 

4.1.5 – Promover as adequações necessárias, com vistas atender os dispositivos da Lei 
Estadual nº 13.317/1999 e Municipal nº 3051/1998 (Código de Vigilância Sanitária); 
 

4.1.6 – Deverá providenciar os Alvarás Sanitários necessários; 
 

4.1.7 – Apresentar à CONTRATANTE documentos e esclarecimentos relacionados à 
CONCESSÃO, sempre que solicitados, bem como adotar providências para o melhor 
atendimento aos usuários da cantina/lanchonete, sempre que sugeridos; 

 

4.1.8 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer tributos que incidirem sobre a 
exploração dos serviços concedidos ou deles decorrentes, bem como pelas despesas 
com gás, fornecedores, pessoal, encargos sociais e previdenciários, e alusivas à 
manutenção imóvel ocupado, não podendo alterar as instalações físicas, salvo as 
devidamente autorizadas pela CONCEDENTE; 

 

4.1.9 – Responsabilizar-se pela conservação, manutenção, higiene e limpeza e 
desinfecção das instalações cedidas, dos mobiliários, utensílios e equipamentos; 

4.1.9.1 – É de responsabilidade da Concessionária a aquisição dos produtos de  limpeza 
e a higienização em todas as etapas, devendo observar os critérios estabelecidos na 
legislação vigente, inclusive para higiene pessoal e com a utilização moderada e 
cuidadosa de saneantes domissanitários e, quando possível substituí-los por outros 
métodos e produtos menos agressivos ao meio ambiente; 

4.1.9.2 – Constituem proibições no interior da Cantina: 

a) fumar; 

b) varrer a seco; 

c) permitir a entrada ou permanência de quaisquer animais nas instalações; 

d) ter, em depósito, substâncias nocivas à saúde ou que possam alterar, adulterar, fraudar 
ou falsificar alimentos (saneantes, desinfetantes e produtos similares). 

 

4.1.10 – Entregar o imóvel em condições apropriadas, findo este contrato, observando-se 
que quaisquer benfeitorias realizadas, devidamente autorizada pela CONCEDENTE, 
serão incorporadas ao imóvel, exceção feita ao maquinário, equipamentos e utensílios de 
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propriedade da CONCESSIONÁRIA, que não alterem ou danifiquem a sua estrutura ou 
demais componentes; 

 

4.1.11 – Fornecer crachás de identificação aos seus funcionários; 

4.1.12 – Fornecer os endereços dos seus funcionários ao Subcomandante do 21º BPM; 

 

4.1.13 – Providenciar, antes do início das atividades da Cantina e periodicamente, a 
dedetização /desratização das instalações sob sua responsabilidade, objeto deste 
contrato; 

4.1.13.1 – As empresas deverão apresentar informações seguras sobre o uso dos 
inseticidas utilizados, especialmente, quanto a toxidade dos produtos utilizados nesses 
serviços e o tempo necessário de ausência do local. Os responsáveis pela aplicação 
destes produtos químicos deverão usar uniforme e outros equipamentos de segurança  de 
acordo com a legislação em vigor; 

4.1.13.2 – A Concessionária ficará responsável pela preparação do local a ser dedetizado 
e desratizado e providenciar a retirada de todos os alimentos e utensílios  do local onde 
será realizado o serviço; 

4.1.13.3 – Quando a Cantina já estiver em funcionamento, a dedetização deverá ser feita, 
anualmente, no final do expediente de sexta-feira, devendo sofrer faxina geral, no fim de 
semana, para a retirada dos insetos e animais mortos e asseio das instalações. 

 

4.1.14 – Conferir de imediato, o material pertencente à CONCEDENTE, caso exista, 
fornecendo o respectivo recibo; 

4.1.15 – Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados, durante o trabalho, e 
comprometer-se para que estes mantenham o devido respeito, cortesia, e princípios do 
convívio social, tanto no relacionamento interpessoal quanto no atendimento ao usuário 
da cantina/lanchonete; 

 

4.1.16 – Evitar desperdício de água e de energia elétrica; o que ocorrendo, a 
CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á à eventual indenização das diferenças decorrentes, 
desde que tal situação seja devidamente comprovada. 
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CLÁUSULA QUINTA 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 

 

5.1 – Além daquelas decorrentes da legislação pertinente em vigor, são obrigações do 
CONCEDENTE: 

5.1.1 – Conceder à CONCESSIONÁRIA na forma prevista da Cláusula Terceira, o espaço 
físico destinado ao funcionamento da Cantina, eximindo-se, entretanto da  conservação 
e/ou ampliação destes, salvo  quando disposto neste contrato ou de aditivos. 

5.1.2 – Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos referentes à energia elétrica, 
água e esgoto, evitando desperdícios e gastos desnecessários. 

 

CLÁUSULA SEXTA 
DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO, DO REGIME DE EXECUÇÃO/EXPLORAÇÃO DOS 

SERVIÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

6.1 – O horário de funcionamento da cantina/lanchonete será de 07:00 às 17:00 h, de 
Segunda-feira a Sexta-feira, sendo facultada a adequação desse horário aos feriados, 
quando da realização de eventos promovidos pela CONTRATANTE ou com aquiescência 
desta, ou mediante acordo entre as partes: 

6.1.1 – A cantina poderá funcionar nos horários destinados a cerimônias, solenidades, 
bailes, festas e outros congêneres quando em comum acordo com a CONTRATANTE, 
devendo o arrendatário ser cientificado com antecedência mínima de 24 horas de tal 
mister; 

6.1.2 – Poderá a Concessionária funcionar, inclusive, aos sábados, domingos, feriados  e 
dias santos, desde que seja autorizada pela administração. 

6.1.3 – O funcionamento da cantina fora dos horários estabelecidos neste contrato poderá 
ocorrer mediante autorização por escrito da CONCEDENTE. 

 

6.2 – A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter a cantina aberta e em atendimento ao 
público, na forma do item 6.1. 

 

6.3 – A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a proporcionar um atendimento compatível com 
a demanda, mantendo tantos funcionários quantos forem necessários para o cumprimento 
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de tal mister. 

 

6.4 – É vedada a utilização da Cantina para qualquer outro fim que não o previsto neste 
contrato sendo vedado ainda ao Concessionário, transmitir a concessão, locar, sublocar, 
ceder ou emprestar o imóvel, ainda que parcialmente. 

6.4.1 – Os produtos comercializados serão os constantes do ramo da atividade de 
Cantina, sendo vedado o comércio de qualquer outro produto, sob total 
 responsabilidade da licitante vencedora. 

 

6.5 – O espaço atual é compatível somente para distribuição/venda de produtos 
prontos para o consumo. Assim, para que se torne possível a 
produção/manipulação de qualquer tipo de alimento, será necessária a realização 
de reformas/adaptações com o objetivo de ampliar a área já existente e adaptá-la 
em conformidade RDC 216/04 – ANVISA e demanda da instituição. 

6.5.1 – As reformas deverão ser executadas pela Concessionária em conformidade com o 
previsto no item 15 do edital do Pregão Presencial 04/2016, mediante posterior 
reembolso. 

 

6.6 – Os produtos prontos para o consumo devem ser dispostos em estufa quente para 
salgados e balcão de distribuição de alimentos aquecidos para refeições. 

 

6.7 – Os alimentos a serem comercializados deverão ser gêneros de primeira qualidade. 

 

6.8 – As empresas que prestam serviços na atividade de COZINHA INDUSTRIAL – 
distribuição de alimentos prontos para consumo – devem atender os requisitos previstos 
na legislação vigente (RDC 216/04) e deverão apresentar os Alvarás Sanitários. 

6.9.– Após concluída as reformas/ampliações, ficará a cargo da Concessionária 
providenciar o Alvará Sanitário para funcionamento do estabelecimento. 

 

6.10 – Os serviços deverão atender às normas de industrialização e preparação de 
alimentos, conforme Resolução RDC nº 216, de 15/09/2004, da ANVISA, que dispõe 
sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. 
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6.11 – Todos os recipientes para coleta de resíduos, que deverão existir na área interna e 
externa da Lanchonete, em número razoável, deverão ser adequados, de fácil limpeza e 
providos de tampo, bem como ter acondicionados sacos de lixo apropriados, ou 
recipientes descartáveis. 

 
6.12 – Todas as pessoas que trabalham na Lanchonete deverão utilizar vestuário 
adequado à natureza do serviço; sendo expressamente vedado a todos os que 
trabalharem na Cantina uso de chinelos, sandálias, bermudas, camisas sem manga, entre 
outras proibições das normas sanitárias. 
 

6.13 – Todas as pessoas que manipulam os alimentos, do preparo ao serviço, deverão se 
utilizar de toucas para o cabelo e luvas. 
 

6.14 – Deverá ser mantido rigoroso asseio, nas pessoas, nos utensílios, nas instalações e 
no local da Cantina. 
 

6.15 – Qualquer substância alimentícia não poderá ser exposta à venda a não ser que 
esteja devidamente protegida contra poeira, insetos e outras formas de deterioração. 
 

6.16 – As vendas efetuadas pela CONCESSIONÁRIA serão à vista, lhe sendo facultado 
realizar vendas a prazo, com pagamento a ser realizado conforme for acordado com o 
credor, cujo ato será de sua inteira e exclusiva responsabilidade, eximindo-se a 
CONCEDENTE de toda e qualquer responsabilidade pela inadimplência desses eventuais 
devedores. 
 

6.17 – A CONCESSIONÁRIA deverá manter para venda na cantina/lanchonete do 20º 
BPM as variedades mínimas de alimentação, constantes do anexo II, do Edital ao qual 
este contrato está vinculado; 
 

6.18 – No caso da ocorrência de intoxicação alimentar, decorrente do consumo de 
quaisquer dos itens comercializados, a CONCESSIONÁRIA arcará com o ônus da 
análise, bem como de outras medidas decorrentes. Outrossim, ficará sujeita às 
penalidades decorrentes de ações cíveis e criminais. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

 8.1 – É vedada a subcontratação. 
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 8.2 – A CONCESSIONÁRIA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto 
do presente contrato a terceiros. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

DO INÍCIO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM PÚBLICO DA 
CANTINA 

 

9.1 – A CONCESSIONÁRIA terá o prazo máximo de 60 dias corridos, a contar da data de 
assinatura do contrato, para providenciar a reforma e ampliação visando a adequação às 
exigências da vigilância sanitária, realizar dedetização e desratização, instalar 
aparelhagem, equipamentos, mobiliários e iniciar suas atividades. 

9.1.2 – Durante este tempo não será cobrada a mensalidade referente à Concessão 
Administrativa de Uso de Bem Público. 

 

9.2 – Quaisquer taxas expedidas por órgãos de fiscalização externa, que venham 
incidir sobre o negócio ora pactuado, será de responsabilidade da Concessionária, 
independentemente do valor pago pela Concessão do Uso do Imóvel locado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  
DA RESCISÃO 

 

10.1 – O presente contrato será rescindido de pleno direito, independente de interpelação 
judicial, dando direito à CONCEDENTE de exigir a imediata devolução das dependências, 
no caso da comprovação de: 

10.1.2 – Descumprimento de quaisquer cláusulas do presente contrato; 

10.1.3 – Conveniência da Administração Pública ou em decorrência de ordem emanada 
do Escalão Superior da Corporação, mediante comunicação escrita, com  antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, observados os aspectos legais; 

10.1.4 – Estabelecimento de acordo entre as partes; 

10.1.5 – O não pagamento do aluguel, por dois meses consecutivos; 

10.1.6 – Existência de número superior a 03 (três) reclamações fundamentadas, por parte 
dos usuários da cantina/lanchonete, principalmente no que se refere ao não cumprimento 
das condições mínimas exigidas nas cláusulas deste Edital. 
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10.2 – No caso de rescisão antecipada do contrato a CONCESSIONÁRIA obriga-se a 
manter o funcionamento da cantina, por um prazo de até 30 (trinta) dias ou até que se 
efetive nova licitação; 

 

10.3 – Na hipótese da rescisão ser precedida por culpa da CONCESSIONÁRIA, fica a 
CONCEDENTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS PROIBIÇÕES 

 

11.1 – Fica proibida a divulgação, por qualquer meio, de materiais e assuntos diversos, 
sem autorização formal do comando da Unidade; 

 

11.2 – Nos termos do presente contrato a CONCESSIONÁRIA não poderá em nenhuma 
hipótese fazer o uso do nome do CONCEDENTE, ou dele utilizar-se para transação ou 
negócio, notadamente compra e contratação de pessoal ou para quaisquer outros fins, 
sejam eles quais forem; 

 

11.3 – E vedado a CONCESSIONÁRIA a fazer uso do imóvel, das instalações para fins 
estranhos ao objeto deste contrato; 

 

11.4 – A CONCESSIONÁRIA não poderá realizar quaisquer modificações no imóvel nem 
executar qualquer obra ou reparos que modifique as condições atuais, sem o prévio 
conhecimento por escrito do concedente e sua respectiva autorização; 

 

11.5  – É proibida a venda e consumo de todo e qualquer tipo de bebida alcoólica, todo e 
qualquer tipo de tabaco e todo e qualquer tipo de medicamento ou produto químico. 

 

11.6 – É vedado qualquer tipo de jogo, bem como, venda de rifas e bilhetes, circulação de 



 

 
QUARTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR 

 
 

VIGÉSIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR 
21º BPM / ALMOXARIFADO 

 

 Examinado, aprovado e de acordo.  
 
 
 
 

Egídio Freitas Morais Júnior Lúcio Mauro Campos Silva, Ten Cel PM 

Assessor Jurídico – OAB/MG 104.930 Ordenador de Despesas 

Pág. 51 de 56 

 

listas e pedidos de qualquer natureza, venda, empréstimo, exibição de qualquer meio 
televisado ou escrito de material de cunho pornográfico. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 
12.1 – A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter as necessárias medidas preventivas 
contra incêndio em todas as instalações, não se responsabilizando a CONCEDENTE por 
qualquer dano que nessas venha a ocorrer, durante a vigência do contrato, a que não 
tenha dado causa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DO PAGAMENTO, REAJUSTE E MULTA 

 

13.1 – O valor da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM PÚBLICO, é de 
R$_____________(_______________________reais), a serem pagos mensalmente. 

 

13.2 – A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o pagamento, pelo uso do imóvel, através de 
Documento de Arrecadação estadual (DAE), até o 10º dia útil do mês subsequente ao 
vencido, e apresentá-lo na SOFI – Seção de Orçamento e Finanças do 21 BPM. 
 

13.3 – O preço contratado será reajustado, mediante Termo Aditivo, pela variação do IPCA 
no período, ou por outro indexador que venha a substituí-lo, ou ainda a qualquer tempo 
mediante acordo entre as partes, por índice oficialmente estabelecido. Deverá ser 
observado em especial o previsto na Lei Federal 8.666/93, em seus Artigos 58, incisos I, 
II, III, IV  § 1º e § 2º, visando estabelecer o equilíbrio financeiro inicial. 
 
13.4 – Havendo atraso por parte da CONCESSIONÁRIA no pagamento citado nos itens 
13.1 e 13.2, haverá multa de 2% ao mês, mais juros de mora de 0,033% ao dia, a ser 
contabilizado no período correspondente ao atraso, além de correção monetária com 
base no IPCA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

 
14.1 – A CONCESSIONÁRIA deverá manter quadro de funcionários, integrado por 
pessoas de conduta e idoneidades ilibadas, em número suficiente para o adequado 
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atendimento aos usuários da cantina/lanchonete; 
 
14.2 – Ao CONCEDENTE é assistido o direito de exigir o afastamento do funcionário que 
deixe de atender os requisitos do item anterior, por prática de ato ou envolvimento em fato 
que contra indiquem sua permanência no âmbito da Guarnição Policial Militar de Ubá/MG, 
assim entendidos: 

14.2.1 – Cometimento de crime contra a pessoa, contra o patrimônio, contra os costumes, 
bem como outros que venham a ser julgados comprometedores aos requisitos previstos 
no item 14.1; 
14.2.2 – Hábitos de ingerir bebida alcoólica durante o serviço ou apresentar-se  para tal 
após fazê-lo; 
14.2.3 – Faltar com os preceitos da boa educação e de respeito com os demais 
funcionários e com o público em geral. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO SIGILO 

 
15.1 – A CONCESSIONÁRIA e seus funcionários se obrigam a manter sigilo quanto às 
normas, atos e fatos ocorridos no Quartel, sujeitando-se ainda, com seus funcionários, 
aos preceitos gerais da Guarnição Policial Militar de Ubá , no que concerne às normas de 
serviço, moralidade e higiene pessoal, no que lhes for aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DA ESCRITA COMERCIAL 

 
16.1 – A CONCESSIONÁRIA deverá manter escrita comercial em dia, consoante 
legislação em vigor, não cabendo a Concedente nenhuma responsabilidade junto aos 
órgãos de Previdência Social e ou Fiscal da União, Estado ou Município, em decorrência 
de quaisquer irregularidades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DA FISCALIZAÇÃO/PREPOSTO 

 
17.1 – Ao Concedente assiste o direito de pessoalmente ou através de sua Divisão 
Administrativa, examinar quando julgar conveniente, a qualidade do serviço prestado a 
seus usuários, bem assim quanto à higiene das instalações e vasilhames em uso. 
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17.2 – Fica designado como preposto da CONCEDENTE o Chefe da P/4 do 21º BPM, e 
pela CONCESSIONÁRIA ________ a quem, caberá o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, em conformidade com o previsto 
neste contrato; 

17.2.1 – O preposto da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for  necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, mediante notificação  da 
CONCEDENTE. 
17.2.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Preposto 
deverão serem solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  
DAS PENALIDADES 

18.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantindo a 
prévia defesa e o contraditório, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

18.1.1 – Advertência; 

18.1.2 – Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

 18.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de   
 contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

18.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no incido anterior. 
18.2 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, 
quando cabíveis; 
18.3 – O prazo para pagamento da multa será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da empresa apenada. 
18.4 – São aplicáveis a presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na 
Lei Federal nº8.666/93. 
18.5 – São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais: 
18.5.1 – não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 
prevista em contrato ou instrumento equivalente; 
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18.5.2 – retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra,  de 
serviço ou de suas parcelas; 
18.5.3 – paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e  prévia 
comunicação à Administração Pública Estadual; 
18.5.4 – entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 
18.5.5 – alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria  fornecida; 
18.5.6 – prestação de serviço de baixa qualidade. 
18.6– As sanções previstas nos itens 18.1.3 e 18.1.4 poderão ser aplicadas também 
àquele que: 
a) apresentar documentação falsa; 
b) deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar a execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; ou 
g) cometer fraude fiscal. 
 
18.7 – A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-
se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei estadual nº 
14.184/2002 e decreto estadual 45.902/12. 
18.8 – As sanções serão obrigatoriamente registradas no CAFIMP, devendo o licitante ser 
descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade promotora da 
licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e 
das demais cominações legais. 

18.9 – A inadimplência, total ou parcial, ou mesmo atraso superior a 60 (sessenta) dias no 
cumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato resultará na rescisão 
contratual, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, dando direito a 
CONCEDENTE de exigir a imediata devolução das instalações e bens concedidos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA  

DO FORNECIMENTO E PREÇO DAS MERCADORIAS 

19.1 – A CONCESSIONÁRIA deverá praticar preços de venda compatíveis com os de 
mercado, devendo fornecer à CONCEDENTE, trimestralmente, ou quando solicitada, 
planilha com preços de todos os itens comercializados na cantina/lanchonete/restaurante; 

 

19.2 – A CONCESSIONÁRIA deverá servir na cantina(lanchonete/restaurante), no 
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mínimo, as variedades constantes do anexo II do instrumento que originou este contrato, 
conforme relacionados abaixo: 

1. Salgados fritos (coxinha, quibe, pastelão, pastel, cigarrete, salsicha) 

2. Salgados assados (rissoles, esfilhas, pão de queijo, pastelão assado, mini-pizza) 

3. Sanduíches diversos  

4. Café 

5. Leite  

6. Água mineral  

7. Sucos industrializados 

8. Refrigerantes 

9. Chocolates 

10. Chicletes 

11. Balas 

12. Sucos naturais diversos (laranja, maracujá, morango, manga, goiaba, abacaxi) 

13. Vitaminas com leite(banana, abacate, morango, mamão) 

14. Outros produtos alimentícios, conforme demanda 

OBS. Todos os alimentos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados (devidamente 
higienizados e que forneçam proteção contra quaisquer tipos de contaminação). 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

20.1 – Integram e complementam o presente contrato, independentemente de transcrição 
e para todos os efeitos, os seguintes documentos: 

20.1.1 – o edital de licitação de PREGÃO PRESENCIAL nº04/2016 e o Termo de 
Referência do certame; 

20.1.2 – a proposta formulada pelo licitante; 

20.1.3 – a ata de recebimento dos envelopes, análise da documentação e julgamento das 
Propostas; 

20.1.4 – contrato social da empresa Concessionária; 

20.1.5 – outros documentos pertinentes à contratação. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

DA ALTERAÇÃO 

21.1 – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Concedente ou por 
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acordo entre as partes, nos casos e condições legalmente estabelecidos. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 

DA PUBLICAÇÃO 

22.1 – A Concedente providenciará até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente a 
assinatura do contrato, o resumo deste no Órgão Oficial do estado de Minas Gerais, em 
obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho 
de 1993. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 

DO FORO 

23.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer 
dúvidas e pendências porventura resultantes da execução do presente Contrato, 
renunciando as partes qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

23.2 – E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, depois de lido e 
achado em acordo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) 
testemunhas diante identificadas. 

 

Ubá/MG _____ de __________________ de 2016. 
 

CONTRATANTE: 
 
 

CONTRATADA: 
 

TESTEMUNHAS: 

 

TESTEMUNHAS: 
 

 

 

 


