
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019

Regime: CESSÃO DE USO PARA ATIVIDADE DE APOIO – BARBEARIA
Tipo: MENOR PREÇO/MENOR VALOR GLOBAL

OBJETO: CESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA E INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DA ESCOLA
DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS/APM,  DA  PMMG,  EM  BELO  HORIZONTE/MG,  PARA
EXPLORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  BARBEARIA  POR  PARTE  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA, de imóvel localizado na Rua Doutor Gordiano, 123, no Bairro Prado, na cidade
de  Belo  Horizonte/MG,  para  atender  a  demanda da  Academia  de  Polícia  Militar,  conforme
especificações e quantitativos estabelecidos nos anexos deste documento.

RECIBO

A empresa ________________________________________, CNPJ ______________________,
retirou  este  Edital  de  Licitação  e  deseja  ser  informada  de  qualquer  alteração  pelo  e-mail
______________________________________________.

_____________________________________________________________
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE COMERCIAL

OBS.:  -  ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE
ENSINO  (CAE),  LOCALIZADO  NA  RUA  DIÁBASE,  Nº  320,  NO  BAIRRO  PRADO,  BELO
HORIZONTE/MG, ATRAVÉS DO E-MAIL: cae-licitacoes@pmmg.mg.gov.br.

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, FINEZA OBSERVAR.

ESTE  CAE  NÃO  SE  RESPONSABILIZA  POR  COMUNICAÇÕES  À  EMPRESA  QUE  NÃO
ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.
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EDITAL DE LICITAÇÃO   PREGÃO PRESENCIAL Nº 02 / 2019  

1. DO PREÂMBULO

O  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  ATRAVÉS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS
representada pelo CHEFE DO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (CAE), realizará em
sessão  pública, a  licitação  na  modalidade  PREGÃO  PRESENCIAL,  do  tipo  “MENOR
PREÇO/MENOR VALOR GLOBAL”,  com a finalidade de escolher  a proposta mais vantajosa
para a CESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA E INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DA ESCOLA DE
FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS/APM,  DA  PMMG,  EM  BELO  HORIZONTE/MG,  PARA
EXPLORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  BARBEARIA  POR  PARTE  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA, de imóvel localizado na Rua Doutor Gordiano, 123, no Bairro Prado, na cidade
de Belo Horizonte/MG, para atender a demanda da Academia de Polícia Militar, pelas disposições
deste  PREGÃO  PRESENCIAL Nº  02/2019 e  seus  anexos.  Este  procedimento  licitatório  e  o
contrato que dele resultar, obedecerão integralmente as normas da Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores,  e demais normas
pertinentes, consoante as condições estatuídas neste Edital.

1.1.  O pregão será  realizado pelo  Pregoeiro:   Nº 157.387-2,  2º  Sgt  PM  Jéssika  dos Santos
Fernandes. Membros da equipe de apoio:  nº 122.517-6, 1º Ten PM Débora S. Silva Ribeiro; nº
137.448-7, 3º Sgt  PM  Robert  Alves de Souza;  nº 140.534-9, 3º Sgt  PM  Guilherme  Henrique
Gomes;  designados  pelo  Ten  Cel  PM  Chefe  do  Centro  de  Administração  de  Ensino  (CAE),
Ordenador de Despesas, a partir de 15/07/2019, e regido pela Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de
2002, pelo Decreto nº 44.786 de 18 de abril de 2008 e suas alterações e, subsidiariamente pela
Lei  Federal  nº  8.666/93,  e  suas  alterações,  e  demais  normas  pertinentes  e  pelas  condições
estabelecidas pelo presente Edital. O atual Ordenador de Despesas e Chefe do CAE é o Flávio
Vieira Medeiros, Ten Cel PM, conforme publicado no BI nº 28 de 20ago2018.

Este pregão será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações,
Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº 20.826, de 31 de julho de 2013,
Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001 e pelos Decretos Estaduais nº 44.786, de 19
de abril de 2008, nº 45.749/2011, nº 45.902 de 27 de janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de outubro
de  2007,  nº  37.924,  de  16  de  maio  de  1996,  nº  45.035,  de  02  de  fevereiro  de  2009,  pela
Resolução Conjunta SEPLAG / SEF nº 8.727, de 21 de setembro de 2012.

1.2. A abertura da sessão de pregão terá início no dia 18 / 12 / 2019, às 09:00 horas, no Auditório
Buriti,  no prédio principal da APM, na Rua Diábase, 320, no bairro Prado, na cidade de Belo
Horizonte/MG.
1.2.1. 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. DO OBJETO
CESSÃO  ONEROSA  DE  USO  DE  ÁREA  E  INSTALAÇÕES  PRÓPRIAS  DA  ESCOLA  DE
FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS/APM,  DA  PMMG,  EM  BELO  HORIZONTE/MG,  PARA
EXPLORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  BARBEARIA  POR  PARTE  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA, de imóvel localizado na Rua Doutor Gordiano, 123, no Bairro Prado, na cidade
de  Belo  Horizonte/MG,  para  atender  a  demanda da  Academia  de  Polícia  Militar,  conforme
especificações e quantitativos estabelecidos nos anexos deste documento.

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 o 5º (quinto) dia útil
após a publicação do aviso do edital.
3.2.  Os pedidos  de  esclarecimento  deverão  ser  encaminhados  ao  Pregoeiro,  por  escrito  ou
através do e-mail cae-licitaçoes@pmmg.mg.gov.br  .  
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3.2.1.  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
e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail àqueles
que enviaram solicitações de retirada do Edital.
3.3. Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º
(quinto)  dia  útil  após  a  publicação do aviso  do  edital,  cabendo ao  Pregoeiro  decidir  sobre  a
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro, a ser
protocolizado junto a SECRETARIA do CAE da Academia de Polícia Militar, localizada na rua
Diábase, 320, bairro Prado, na cidade de Belo Horizonte/MG, no prédio principal, em dias úteis, no
horário de 08:30 às 11:50 horas ou de 14:00 às 16:50 horas,  exceto às quartas-feiras que o
horário será de 08:30 às 12:50 horas,  observado o prazo previsto no subitem 3.3.  deste ato
convocatório,  fundamentando  o  alegado  e,  se  for  o  caso,  juntar  as  provas  que  se  fizerem
necessárias;
3.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão
divulgadas  pelo  Pregoeiro  no  por  meio  do  Diário  Oficial  e  do  endereço
http://www.pmmg.mg.gov.br.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital  tal
como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. 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. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.  A  participação  na  presente  licitação  é  exclusiva  a  licitantes  enquadrados  como
microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativas, conforme o disposto no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, no art. 34 da Lei nº 11.448/2007 e no art. 6º do Decreto Estadual nº
44.630/2007,  alterado  pelo  Decreto  Estadual  nº  45.749/2011  e  Micro  Empreendedores
Individuais, Sociedades Cooperativas, e pessoas físicas, cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação. 
4.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado o disposto no item
5.4 deste edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no
País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal.
4.2.4. Possuam  como  diretores,  responsáveis  técnicos  ou  sócios,  servidor,  empregado  ou
ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido
vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital.
4.2.5. Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
4.2.6. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente
licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.

5. DO CADASTRAMENTO
5.1. No início da sessão pública de realização do pregão, o representante do licitante deverá se
apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o
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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 procuração, com
firma  reconhecida,  conforme  modelo  contido  no  Anexo  III  deste  edital,  ou  documento  que
comprove os necessários poderes especiais para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá ser
apresentada cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as alterações que
comprovem sua capacidade de representação legal,  com expressa previsão dos poderes para
exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado,
deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No  caso  de  credenciamento  por  instrumento  particular  de  procuração,  com  firma
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento  do  credenciamento,  cópia  autenticada  do  respectivo  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.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste edital.
5.3.1. A  Microempresa  e  a  Empresa  de  Pequeno  Porte  que  apresentar  restrições  na
documentação  relativa  à  comprovação  de  regularidade  fiscal  deverá  apresentar  Declaração,
assumindo  o  compromisso  de  promover  sua  regularização,  caso  formule  o  lance  vencedor,
conforme modelo contido no Anexo III deste edital.
5.4. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar
Federal nº 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº 44.630/07 e pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8727/2012, deverá comprovar a condição de Microempresa e de Empresa de
Pequeno  Porte,  no  momento  do  seu  credenciamento  no  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  -
CAGEF, conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se  inscrito  no  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas,  a  declaração  de  enquadramento
arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;
5.4.2. Se  inscrito  no  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas,  a  declaração  de  enquadramento
arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou
equivalente, da sede da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o documento
mencionado no item 5.4.2 deste artigo,  nos  termos da Lei  Complementar  Federal  n°  123/06,
deverá  ser  apresentada,  perante  o  CAGEF,  declaração  de  porte  feita  pelo  representante  da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item “credenciamento” deverão
ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE, juntamente com os documentos exigidos
para credenciamento.

6 DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A  proposta  comercial  deverá  ser  elaborada  em conformidade  ao  modelo  constante  do
Anexo II 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.
6.1.2.  A  proposta  comercial  deverá  ser  entregue  pessoalmente  ao  Pregoeiro,  em  envelope
indevassável, fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte identificação:

ORGÃO/ENTIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL  
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PROPONENTE:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:
TELEFONE:
E-MAIL:

6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato da
entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço Global sendo vedada imposição de condições ou
opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,  não sendo
aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
6.1.8. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional,  em
algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
6.1.9. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas
propostas que ofertem a totalidade do objeto deste Edital.
6.1.10. O valor mensal da  Taxa de Utilização será de  R$ 632,56 (seiscentos e trinta e dois
reais e cinquenta e seis centavos), conforme Tabela 1 – Taxa de Utilização, referente ao uso da
área pública, o qual contempla os valores referentes à água e energia elétrica.
6.1.11. O licitante declarado vencedor deverá enviar a proposta comercial adequada aos valores
finais ofertados durante a sessão do pregão.
6.1.12. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, dos seguintes campos:
6.1.12.1. O valor unitário de cada item
6.1.12.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes informações:
6.1.12.2.1. Corte com máquina e tesoura;
6.1.13. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Cessionária.
6.1.14. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou
indiretamente na execução da atividade de apoio (Barbearia).
6.1.15. Em se tratando de Microempreendedor  Individual  –  MEI,  o licitante deverá  incluir,  no
campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição
prevista no art. 18-B da Lei Complementar nº 123, de 2006.

7. DA HABILITAÇÃO
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação
consignadas nesse edital.

7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.1.2. Em se tratando de Microempreendedor  Individual  –  MEI:  Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;[
7.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhado  de  documento  comprobatório  de  seus
administradores;
7.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.1.5. O  licitante  enquadrado  como  Microempreendedor  Individual  que  pretenda  auferir  os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
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7.1.6. Documento de identificação,  com foto,  do responsável  pelas assinaturas das propostas
comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste Edital e do contrato.
7.1.6.1. Se  for  o  caso,  apresentar  procuração  conferindo  poderes  ao(s)  responsável(s)  pela
empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
7.1.7. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.8.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial,  em  se  tratando  de  sociedades
empresárias ou cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de
eleição ou designação de seus administradores;
7.1.9. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
7.1.10.  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.
7.1.11. 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;

7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda -
CNPJ;
7.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo à sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
7.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante e à
Fazenda Estadual de Minas Gerais;
7.2.3.1. 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.
7.2.4. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
7.2.5. Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS;
7.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente,
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
7.2.7. A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da
regularidade fiscal.
7.2.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena empresa,
assegurar-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que  a  pequena  empresa  for  declarada  vencedora  do  certame,  para  a  devida  e  necessária
regularização.
7.2.7.2. O prazo previsto no item 7.2.7.1. poderá ser prorrogado por igual período, se requerido
pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração.
7.2.7.3. A não regularização da documentação, no prazo deste item implicará a decadência do
direito à contratação.
7.2.8. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
7.2.9. Caso 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 da Certidão de Débito Tributário – CDT.

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.3.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
7.3.2. Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício,  já  exigíveis  e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa ou balanço
de abertura, no caso de empresa recém-constituída, vedada sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, mas admitida a sua atualização por índices oficiais, quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. No caso de Microempresas ou
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Empresas de Pequeno Porte, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela última declaração
de imposto de renda da pessoa jurídica.
7.3.3. Entende-se por apresentados na forma da lei, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Contábeis, devidamente datados e assinados pelo responsável da empresa e por profissional de
contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
7.3.4. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados em cópias
autenticadas das folhas do livro diário onde os mesmos se encontram transcritos, acompanhados
de cópias autenticadas dos termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por
publicações em jornais  de grande circulação ou diário  oficial,  quando se tratar  de Sociedade
Anônima;
7.3.5. A boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo do índice contábil
da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01
(um), extraídos das seguintes fórmulas:

LG =    ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG =                                    ATIVO TOTAL                                        
   PASSIVO  CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL  A  LONGO

PRAZO

LC =           ATIVO CIRCULANTE
     PASSIVO CIRCULANTE

7.3.6. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –
Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica do último Exercício;
7.3.7.  A pequena empresa deverá apresentar, conjuntamente com a Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica do último exercício, a Ficha de Inscrição Estadual na qual conste a
opção pelo Simples Nacional, podendo o Presidente da CPL, na sua falta, consultar a opção por
este regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
7.3.8. A condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual,
para as empresas que OPTAREM em usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar
nº 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado previsto na mesma, deverá ser
comprovada  mediante  apresentação  da  seguinte  documentação,  que  deverá  estar  dentro  do
ENVELOPE Nº 01 – DA DOCUMENTAÇÃO:
7.3.8.1. Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial  da sede do licitante onde conste o seu
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que
não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de
Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias
da data marcada para a abertura da presente Licitação, e,
b)  Declaração  de  enquadramento  em  conformidade  com  o  art.  3º  da  Lei  Complementar  nº
123/206, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006, conforme o modelo do Anexo V, do presente Edital.
7.3.8.2. Microempreendedor Individual
a) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI, disponibilizado no Portal de
Microempreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br).
b)  Declaração  de  enquadramento  em  conformidade  com  o  art.  3º  da  Lei  Complementar  nº
123/206, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006.
7.3.9. As  Microempresas,  Empresas  de  Pequeno  Porte  e  Microempreendedor  Individual,  de
acordo  com  o  artigo  43  da  Lei  Complementar  nº  123/2006,  deverão  apresentar  toda  a
documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,  mesmo  que  esta
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apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.3.10 e seguintes do presente
Edital.
7.3.10. A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, de acordo
com o  artigo  43  da  Lei  Complementar  nº  123/06,  deverão  apresentar  toda  a  documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
7.3.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à
mesma, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.
7.3.10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.10.1, implicará
decadência  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  no  art.  81  da  Lei
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características e quantidades do objeto da licitação, através da apresentação de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório
da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. Os atestados deverão
conter:
7.4.1.1. nome empresarial  e  dados  de identificação  da instituição emitente  (CNPJ,  endereço,
telefone, e-mail);
7.4.1.2. local e data de emissão;
7.4.1.3. nome,  cargo,  telefone,  e-mail  e  a  assinatura  do  responsável  pela  veracidade  das
informações;
7.4.1.4. Para  atendimento  do  quantitativo  indicado  no  item  7.4.1  é  admitido  o  somatório  de
atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.
7.4.1.5. Será considerada pessoa capacitada para a prestação dos serviços de corte de cabelo
aquela que apresentar curso profissionalizante ou experiência comprovada de no mínimo 1 (um)
ano  ou  ter  certificado  de  curso  (modalidade  presencial)  de  corte  de  cabelo  realizado  em
Instituto/Estabelecimento/Entidade de ensino profissionalizante regular, ou Entidades de Beleza
e Estética, de direito público ou privado com a carga horária de no mínimo 100 (cem) horas.

7.4.2. DECLARAÇÕES:
7.4.2.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar com o
Poder  Público  ou suspenso do direito  de licitar  ou contratar  com a Administração.  Conforme
modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e que em nenhuma hipótese emprega
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme
modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2.3. Declaração da visita técnica.

7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O licitante que possuir  o Certificado de Registro Cadastral  (CRC) emitido pela Unidade
Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo
como substituto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja
com a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada,
tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
7.5.1.1. 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.
7.5.2.  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

Maria Amélia Pereira
ASSESSORA JURÍDICA (CAE) – OAB/MG 87.807 9



equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação
feita em veículo de imprensa apropriado.
7.5.2.1. 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.
7.5.2.2. 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.
7.5.3.  O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do
licitante vencedor.
7.5.4.  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.
7.5.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte identificação:

ORGÃO/ENTIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:
TELEFONE:
E-MAIL:

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. No horário  indicado no Preâmbulo  deste edital  o  Pregoeiro iniciará  a sessão pública  do
pregão presencial.
8.2. Disposições sobre credenciamento:
8.2.1. A licitante, por seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste  edital,  apresentar-se  à  comissão  de  licitação  para  efetuar  seu  credenciamento  como
participante  desta  licitação,  munido  da  sua  carteira  de  identidade  ou  outro  documento
equivalente, bem como do  documento que lhe confira poderes  para manifestar-se durante a
reunião de abertura dos envelopes referentes à HABILITAÇÃO e à PROPOSTA.
8.2.2.  A não-apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não
impedirá  a  participação no presente  certame,  porém impedirá  o interessado de manifestar-se
durante a sessão em nome da licitante.
8.2.3. Considera-se representante da licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto
social, contrato social, procuração pública ou procuração particular com firma reconhecida
ou documento equivalente.
8.2.4. O estatuto social, o contrato social ou o registro como empresário individual devem outorgar
ao representante da licitante poderes para representá-la nesta licitação.
8.2.5.  A procuração pública ou particular com firma reconhecida deve outorgar ao representante
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao
certame, devendo vir acompanhada dos documentos de constituição da empresa ou do registro
como empresário individual.
8.2.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
8.2.7. Credenciados todos  os  representantes  dos  licitantes  interessados  em  participar  do
certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.8. Declarada  a  abertura  da  sessão  pelo  Pregoeiro,  não  mais  serão  admitidos  novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos
de Habilitação”.
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8.2.9. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo feita a sua
conferência e posterior rubrica.
8.2.10. As  propostas  comerciais  dos  respectivos  licitantes  serão  analisadas,  verificando  o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
8.2.11. O Pregoeiro  classificará o autor  da proposta do MENOR PREÇO/MENOR VALOR
GLOBAL e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e inferiores em até
10% (dez por cento) à proposta de MENOR preço, para participarem dos lances verbais.
8.2.11.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições definidas
no item 8.2.5, o Pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem crescente de valor, até o
máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem
dos lances verbais;
8.2.12.  Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, será realizado sorteio para
definir a ordem de apresentação dos lances.
8.2.13. As licitantes classificadas farão seus  lances verbais de forma sucessiva, iniciando pelo
detentor do MENOR preço, em valores distintos e crescentes.
8.2.13.1. O  licitante  poderá  oferecer  lance  superior  ao  último  por  ele  ofertado,  não
obrigatoriamente superior ao MENOR valor da sessão.
8.2.14. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o licitante
sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado, para fins de ordenação
dos licitantes ao final da sessão.
8.2.15. Quando acordado entre o Pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá ser definido
o tempo máximo para sua formulação.

8.3. DO JULGAMENTO
8.3.1. O critério de julgamento será o de  MENOR PREÇO/MENOR VALOR GLOBAL ofertado
para o corte de cabelo de tesoura e máquina, mediante a  CESSÃO ONEROSA DE USO DE
ÁREA E INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS/APM, DA
PMMG, EM BELO HORIZONTE/MG, PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARBEARIA
POR PARTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA, de imóvel sendo um localizado na Rua Doutor
Gordiano, 123, no Bairro Prado, na cidade de Belo Horizonte/MG, para atender a demanda da
Academia  de  Polícia  Militar,  observados  os  encargos  definidos  para  o  concessionário,  as
especificações técnicas, os parâmetros de desempenho e de qualidade e as demais condições
definidas neste Edital.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta,
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de MENOR
preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. 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.
8.3.4. Aceita a oferta de MENOR preço, o Pregoeiro irá proceder com a abertura do envelope de
“HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item 7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender
as exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que
o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão exigidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante, considerando o valor de mercado imobiliário;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes;
8.3.4.4. Verificada  a  inexequibilidade  do  preço,  o  Pregoeiro  poderá  convocar  os  licitantes
detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação
de novos lances.
8.3.5. 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, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o
momento,  será  assegurado  às  Microempresas  ou  Empresas  de  Pequeno  Porte  o  direito  de
preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
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8.3.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o Pregoeiro poderá negociar com o
autor da melhor oferta com vistas ao aumento do preço;
8.3.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o Pregoeiro declarará o licitante
vencedor.
8.3.9. O  objeto  da  presente  licitação  será  adjudicado  à  licitante  que,  atendendo  a  todas  as
condições expressas neste Edital de Pregão e anexos, for declarada vencedora, de acordo com
os critérios de julgamento estabelecidos no item 8.3.
8.3.10. Caso o licitante declarado vencedor seja empresa mineira, serão utilizados os valores com
dedução do ICMS para a adjudicação e homologação do certame, exceto quando optante pelo
simples nacional.
8.3.11. A  ata  da  sessão  será  lavrada  por  membro  da  equipe  de  apoio,  sob  as  ordens  do
Pregoeiro, e será assinada por ambos, juntando-se a ela a lista dos presentes à sessão.
8.3.11.1. As  divergências  quanto  ao  registro  em  ata  serão  decididas  pelo  Pregoeiro,  que
assinalará, após o registro de seu entendimento, que o faz sob protesto do licitante.
8.3.12. Os  envelopes  “Documentos  de  Habilitação”  das  licitantes  desclassificadas  serão
devolvidos ao término da sessão do pregão.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor,  fracassado ou deserto  o  lote  qualquer  licitante  poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata.
9.1.1. O Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do
prazo estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará
decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de
suas razões.
9.1.4. Os  demais  licitantes  ficarão  automaticamente  intimados  a  apresentar  contrarrazões  no
prazo de 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista dos autos.
9.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do pregão, as quais
serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes automaticamente
intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da
ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.2.  A  apresentação  das  razões  de  recurso  e  das  contrarrazões,  assim  como  documentos
complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo  junto à SECRETARIA da
Academia de Polícia Militar, localizada na rua Diábase, 320, bairro Prado, na cidade de Belo
Horizonte/MG, no prédio principal, em dias úteis, no horário de 08:30 às 11:50 horas ou de 14:00
às 16:50 horas, exceto às quartas-feiras que o horário será de 08:30 às 12:50 horas, observados
os prazos previstos no item 9.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao Pregoeiro, que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade Competente,
conforme art. 8º do Decreto nº 44.786/2008.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas forem
apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo, exceto quando manifestamente protelatórios ou quando
o Pregoeiro reconsiderar sua decisão, e seu acolhimento importará invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. Os  recursos  deverão  ser  decididos  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais.
9.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após decisão dos
mesmos,  o  Pregoeiro  devolverá  os  envelopes  de  “HABILITAÇÃO”  inviolados  aos  licitantes
desclassificados podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
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10.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso
ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade
competente.
10.2. Decididos  os  recursos  porventura  interpostos  e,  constatada  a  regularidade  dos  atos
procedimentais  pela  autoridade  competente,  esta  adjudicará  o  objeto  ao  licitante  vencedor  e
homologará o procedimento licitatório.
10.3. Das decisões sobre a adjudicação e homologação deste PREGÃO PRESENCIAL caberá 
recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua divulgação, ao sr. Coronel 
PM Comandante da Academia de Polícia Militar (APM), que o receberá no efeito suspensivo, o 
qual deverá ser efetuado mediante protocolo junto à SECRETARIA da Academia de Polícia 
Militar, localizada na rua Diábase, 320, bairro Prado, na cidade de Belo Horizonte/MG, no prédio 
principal, em dias úteis, no horário de 08:30 às 11:50 horas ou de 14:00 às 16:50 horas, exceto às
quartas-feiras que o horário será de 08:30 às 12:50 horas, observados os prazo previstos neste 
item;

11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor
será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo IV.
11.1.1. O  adjudicatário  deverá  comprovar  a  manutenção  das  condições  de  habilitação  para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
11.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente,  ou recuse-se a assiná-lo,  serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.
11.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá
manter sua última proposta registrada, podendo negociar este valor, aproximando-o da proposta
mais vantajosa ou até superando-a, conforme disposto no art. 9º, incisos XIV e XV da Lei Estadual
nº 14.167/2002.
11.2. O  representante  legal  do  licitante  que  tiver  apresentado  a  proposta  vencedora  deverá
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de carta postal ou e-mail.
11.3. Qualquer  solicitação de prorrogação de prazo para  assinatura  do termo de contrato  ou
instrumento  equivalente,  decorrentes  desta  licitação,  somente  será  analisada  se  apresentada
antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. É vedada a subcontratação na execução do objeto do contrato.

13. DO TERMO DE CONTRATO
13.1. Após a  homologação  da licitação,  o  adjudicatário  terá  o  prazo de  5  (cinco)  dias  úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
13.2. Previamente à contratação,  a Administração realizará consulta “on line”  ao SICAF, bem
como  ao  Cadastro  Informativo  de  Créditos  não  Quitados  –  CADIN,  cujos  resultados  serão
anexados aos autos do processo.
13.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação  perante  o  cadastro  no  prazo  de  até  5  (cinco)  dias,  sob  pena  de  aplicação  das
penalidades previstas no edital e anexos.
13.3. Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou  entidade  para  a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com
Aviso de Recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14. DO REAJUSTE
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas neste Edital:
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14.1.1. O valor da indicada retribuição pecuniária será atualizado, anualmente, a partir do decurso
dos 12 (doze) primeiros meses de vigência do Contrato, pela variação apurada do índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
ou outro índice que venha a substituí-lo, no período considerado.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE E DO CESSIONÁRIO
15.1. As obrigações da Cedente são as seguintes:
15.1.1. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  do  Cessionário,  através  de
servidor especialmente designado como Fiscal de Contrato;
15.1.2. Emitir Guia de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), até 2 (dois) dias úteis antes do
encerramento  do mês,  referente  ao pagamento  da mensalidade do mês posterior,  fazendo  a
entrega  mediante  recibo ao  Cessionário,  para  que  o  mesmo possa realizar  o  pagamento  da
mensalidade sem atraso;
15.1.3. Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Cessionário
com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato de Cessão de Uso, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Cessionário, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
15.2. As obrigações do Cessionário são as seguintes:
15.2.1. Efetuar a atividade de apoio (Barbearia) conforme especificações e condições constantes
no Termo de Referência e demais anexos do Edital;
15.2.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Edital e seus anexos,
as avarias ou danos que, por ventura, venha a causar nas instalações da benfeitoria cedida;
15.2.3. Comunicar à Cedente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do horário da atividade de apoio (Barbearia);
15.2.4. Manter,  durante  toda a execução do contrato,  em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.2.5. Indicar  preposto  para  representá-la  durante  a  execução  do  contrato,  caso  julgar
conveniente.

16. DO PAGAMENTO
16.1.  O  pagamento  da  importância  relativa  à  CESSÃO  ONEROSA  DE  USO  DE  ÁREA  E
INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS/APM, DA PMMG,
EM BELO HORIZONTE/MG,  PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARBEARIA POR
PARTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA será devido após 1 (um) mês corrido da data de início
do funcionamento da Barbearia;

DEMANDA ESTIMADA E VALOR MÁXIMO ESTIMADO

Serviços
Quantidade

Diária
Estimada

Quantidade
de

Barbeiros*

Preço
Unitário

(R$)

VALOR MENSAL
22 dias

(R$)
Corte masculino de
cabelo  (tesoura e

máquina), acabamento
com navalha e barba do
público interno da PMMG

e servidores civis.

400 01 20,00 8.000,00

(*) Média estimada de atendimento mensal: 1 Barbeiro = 400 cortes/mês

ESTIMATIVA TOTAL:
Mensal: R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Notas:
1) Estimativa de quantidade de militares/servidores que utilizam a barbearia: 400 militares (público
considerado: EFSd e EFAS – Administração e Discentes, com base num efetivo de 1.380 militares
matriculados e lotados na Administração, perfazendo, aproximadamente, 30% do efetivo).
2) Valor estimado do serviço: R$ 20,00 corte de cabelo com tesoura e máquina.
3) O valor mensal estimado teve por base 22 dias/mês;
4) O valor mensal estimado representa apenas um histórico de atendimentos e não constitui com-
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promisso da cedente com a manutenção da demanda futura.

EMPREITADA: Preço Unitário

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Global

16.1.1. O valor mensal da  Taxa de Utilização será de  R$ 632,56 (seiscentos e trinta e dois
reais e cinquenta e seis centavos), conforme Tabela 1 – Taxa de Utilização, referente ao uso da
área pública, o qual contempla os valores referentes à água e energia elétrica.
16.2. O pagamento deverá ser realizado até o 10º (décimo) dia corrido de cada mês subsequente
através da Documento de Arrecadação Estadual (DAE), conforme previsto no art. 54 do Decreto
Estadual nº 37.924 de 16 de maio de 1996.
16.3. Não sendo paga a contraprestação pela cessão na data aprazada, incidirão multas e juros
de acordo com os prazos estabelecidos no art. 38, III, do Decreto Estadual nº 45.902/2012;
16.4. A  CEDENTE  deverá  monitorar  o  recolhimento  do  valor  correspondente  à  obrigação
mensal, a fim de conferir o cumprimento do prazo de pagamento pelo CESSIONÁRIO.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A  recusa  do  adjudicatário  em  assinar  o  contrato,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela
CEDENTE,  bem  como  o  atraso  e  a  inexecução  parcial  ou  total  do  contrato  caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela
CEDENTE:
17.1.1. Advertência,  que  será  aplicada  por  escrito  e  registrada  para  fins  de  avaliação  do
desempenho;
17.1.2. Multa, de acordo com o estabelecido no art. 38, II, do Decreto Estadual nº 45.902/2012;
17.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar  com a
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art.  38, III,  do Decreto Estadual nº
45.902/2012;
17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.
17.1.5. As sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4 deste item poderão ser aplicadas
juntamente  com  a  do  item  17.1.2,  facultada  a  defesa  prévia  do  interessado,  no  respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
17.1.5.1. As  penalidades  são  independentes  e  a  aplicação  de  uma não  exclui  a  das  outras,
quando cabíveis;
17.1.5.2. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco)  dias úteis,  a  contar  da
intimação da empresa apenada;
17.1.5.3. São aplicáveis a presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei
Federal nº 8.666/93.
17.1.5.4. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3 e 17.1.4 também poderão ser aplicadas àquele
que:
I. Retardar a execução do pregão;
II. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
III. Apresentar declaração ou documentação falsa;
IV. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
V. Não mantiver a proposta;
VI. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
VII. Comportar-se de modo inidôneo;
VIII. Cometer fraude fiscal.
17.1.6. 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 no
Decreto Estadual nº 45.902/2012.
17.1.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3 e 17.1.4 serão obrigatoriamente registradas no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
- CAFIMP.

Maria Amélia Pereira
ASSESSORA JURÍDICA (CAE) – OAB/MG 87.807 15



18. DA VISITA TÉCNICA
18.1. As empresas interessadas em participar da licitação deverão participar de visita técnica ao
imóvel destinado à barbearia, situado no complexo da Academia de Polícia Militar, de forma a ter
conhecimento pleno do local.
18.2. As visitas técnicas acontecerão nas seguintes datas e horários:
- Dia 09/12/19 (segunda-feira) às 09h00min;
- Dia 10/12/19 (terça-feira) às 09h00min.
18.3. Para a visita técnica, o licitante deverá comparecer nos horários indicados no item 18.2, à
Escola de Formação de Soldados, da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na rua  Dr.
Gordiano, 123, no bairro Prado, na cidade de Belo Horizonte/MG e procurar o 2º Ten PM Rosse,
da EFSd.
18.4. No dia agendado, o (s) representante (s) indicado (s) pelo licitante deverá portar documento
de identidade, crachá ou documento de identificação que comprove o vínculo com a empresa e
informar o nº do CNPJ da licitante.
18.5. Ao fim da visita técnica, o  2º Ten PM Rosse, da EFSd, emitirá uma Declaração de Visita
Técnica ao(s) representante(s) indicado(s) pelo licitante, que deverá ser apresentado na fase de
habilitação.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não
serão aceitas alegações de desconhecimento.
b. 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 elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.
c. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
d. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões
conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
e. O Pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões puramente
formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados,
sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
f. Assinado o contrato, a vencedora do certame terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para
instalar, montar e colocar em funcionamento a barbearia.
g. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
h. Este  edital  encontra-se  disponível  gratuitamente  no  site
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action ou poderá ser obtido na Seção de
Licitações do CAE/  APM, localizada na rua Diábase, 320, no bairro Prado, na cidade de Belo
Horizonte/MG, através de mídia digital “Pen drive”.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2019.

Flavio Vieira Medeiros, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

Maria Amélia Pereira
Assessora Jurídica/CAE

OAB/MG 87.807

Ciente:
2º Sgt PM Jéssika dos Santos Fernandes

Pregoeiro
Maria Amélia Pereira
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ANEXO I

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

Cessão onerosa de uso de área e instalações próprias da Escola de Formação de Soldados/APM,

da  PMMG,  em Belo  Horizonte/MG,  para  exploração  dos  serviços  de  barbearia  por  parte  de

empresa especializada, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos anexos deste

documento.

2 DEMANDA ESTIMADA E VALOR MÁXIMO ESTIMADO

Serviços

Quantidade

Diária

Estimada

Quantidade

de

Barbeiros*

Preço Unitário

(R$)

VALOR MENSAL

22 dias

(R$)
Corte masculino de

cabelo  (tesoura e

máquina), acabamento

com navalha e barba do

público interno da PMMG

e servidores civis.

400 01 20,00 8.000,00

(*) Média estimada de atendimento mensal: 1 Barbeiro = 400 cortes/mês

2.1 ESTIMATIVA TOTAL:

Mensal: R$ 8.000,00 (seis mil reais)

Notas:

1) Estimativa de quantidade de militares/servidores que utilizam a barbearia: 400 militares (público

considerado: EFSd e EFAS – Administração e Discentes, com base num efetivo de 1.380 militares

matriculados e lotados na Administração, perfazendo, aproximadamente, 30% do efetivo).

2) Valor estimado do serviço: R$ 20,00 corte de cabelo com tesoura e máquina.

3) O valor mensal estimado teve por base 22 dias/mês;

4) O valor mensal estimado representa apenas um histórico de atendimentos e não constitui com-

promisso da cedente com a manutenção da demanda futura.

2.2 EMPREITADA: Preço Unitário

2.3 ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Global
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3 LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1.  Escola  de  Formação  de  Soldados,  da  Academia  de  Polícia  Militar,  situada  à  Rua  Dr.

Gordiano, 123, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG

4 REVOGAÇÃO

4.1 A qualquer tempo a Administração poderá suspender o uso do bem objeto desta cessão,

mediante notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que gere qualquer direito

de indenização, nos seguintes casos:

a) Deixar de manter as condições de habilitação exigidas na licitação;

b)  Utilização da área, no todo ou em parte, em atividade diversa da prevista;

c)  Descumprimento de cláusulas contratuais;

d)  Necessidade de uso próprio da área pela Administração;

e) Descumprimento de legislação específica relacionada à atividade comercial exercida;

f) Nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 8.666, de 1993.

5 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 Não será exigida garantia de execução contratual.

6 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1 A tabela de preços poderá ser reajustada, pelo IPCA/IBGE, em decorrência de alterações

significativas nos preços dos insumos ou mão de obra, desde que devidamente justificadas, após

autorizado pela Administração, com interregno mínimo de um ano entre a assinatura do contrato e

o primeiro reajuste, e entre reajustes consecutivos.

6.2 A taxa de cessão de uso será reajustada anualmente com base na variação do Índice Geral de

Preços do Mercado - IGP-M/FGV.

7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

7.1. Escola de Formação de Soldados – EFSd, sob a responsabilidade de militar pertencente à 

Escola, designado Fiscal de Contrato.

8 DAS NORMAS GERAIS DE CONDUTA

8.1. A Barbearia deverá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados, domin-

gos e feriados, das 09h às 12h, ou após às 22h, em dias de semana, quando requisitado por uma

das Escolas com antecedência de 02 (dois) dias.

8.1.1 Nos períodos em que não houver curso em andamento na EFSd e na EFAS ou nos casos

em  que  os  discentes  estejam  em  atividades,  exclusivamente,  externas,  a  Barbearia  deverá

funcionar de 09h às 12h.

8.2. Nos dias em que antecedem à inspeção de corte de cabelo a quantidade de barbeiros deverá

ser  aumentada em,  no mínimo,  02 (duas)  vezes o quantitativo de barbeiros previstos para  a
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demanda estimada, sem alteração do valor referente à Taxa de Utilização.

8.2.1 A quantidade de Barbeiros poderá ser alterada em decorrência de aumento ou diminuição

da  demanda,  devidamente  comprovada  junto  à  CEDENTE  e,  mediante  autorização  desta,

respeitando-se  a  proporcionalidade  entre  a  quantidade  mensal  estimada  e  a  média  de

atendimento mensal, previstos no item 2.

8.3. Os empregados da CESSIONÁRIA deverão cumprir todas as normas gerais da CEDENTE, a

seguir relacionadas:

a) Apresentar-se devidamente identificado por crachá, uniformizado e asseado;

b) Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da EFSd;

c) Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada;

d) Observar normas de comportamento profissional;

e) Cumprir as normas internas do órgão;

f) Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente autori-

zado;

g) Zelar pela preservação do patrimônio da EFSd sob sua responsabilidade, mantendo a higiene,

a organização e a aparência do local de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando ne-

cessário;

h) Realizar, diariamente, a limpeza do espaço cedido e do seu entorno e dar destinação ao lixo

produzido, com o devido acondicionamento.

i) Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas informatiza-

dos disponíveis para a exploração dos serviços;

j) Evitar confrontos com servidores, prestadores de serviço e visitantes da EFSd ou APM;

k) Tratar a todos com urbanidade;

l) Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço ou ati-

nentes ao contrato, exceto se for membro da equipe de fiscalização;

m) Não participar, no âmbito da CEDENTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, evi-

tando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou desrespeitosos relativos a outras pes-

soas.

9 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CESSÃO DE USO

9.1 A área destinada à cessão de uso para exploração de serviços de barbearia e congêneres,

mediante pagamento de taxa de utilização pela CESSIONÁRIA e sem ônus para a CEDENTE,

compreende 25 m².

9.2 A cessão da área será a título precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, havendo

interesse do serviço público, independentemente de indenização, com notificação formal com, no

mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.

9.3 O valor mensal da Taxa de Utilização será de R$ 632,56 (Seiscentos e trinta e dois reais e

cinquenta e seis centavos), conforme Tabela 1 – Taxa de Utilização, referente ao uso da área
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pública, o qual contempla os valores referentes à água e energia elétrica.

9.4 Nos períodos em que não houver cursos em andamento na EFSd e na EFAS ou nos casos em

que os  discentes  estejam em atividades,  exclusivamente,  externas  em caso de permanência

dessa situação por mais de 15 (quinze) dias, os valores referentes ao pagamento da taxa de

utilização mensal do referido mês será reduzida em 50% (cinquenta por cento).

9.5 A cessão da área será em caráter oneroso, mediante pagamento de taxa de utilização, por

meio de arrecadação de DAE, a ser retirado, mensalmente, na SOFI/CAE, com 05 (cinco) dias

antecedentes à data de vencimento.

9.6 São vedados o reajustamento dos preços e a inclusão de taxas nos preços de tabela, sem a

prévia autorização da CEDENTE.

9.7 A exploração dos serviços não gerará qualquer espécie de ônus para a CEDENTE, e os servi-

ços serão pagos à CESSIONÁRIA diretamente pelos particulares que os utilizarem.

10 TAXA DE UTILIZAÇÃO

10.1 A taxa de utilização a ser paga mensalmente pela CESSIONÁRIA está disposta na Tabela 1.

Tabela 1 – Valor da Taxa de Utilização

Taxa Mensal de Utilização
Uso da área pública R$ 595,00

Água R$ 8,52
Energia R$ 29,04

Total Mensal R$ 632,56

11 EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS E PRODUTOS

11.1 A CESSIONÁRIA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos,

instalações, mobiliários, materiais e produtos, nas quantidades necessárias à perfeita exploração

dos serviços.

11.2 Somente poderão ser utilizados pela CESSIONÁRIA produtos devidamente registrados na

ANVISA.

11.3 Todo material utilizado na exploração dos serviços ficará à disposição da FISCALIZAÇÃO

para eventual verificação quanto ao cumprimento da condição anterior.

11.4. Os serviços deverão atender às exigências da Vigilância Sanitária para atividades de salão

de beleza e similares, compreendendo entre outras a Resolução ANVISA Nº 79, de 28/08/2000,

que trata sobre regulamentos técnicos de boas práticas para os serviços da espécie.

11.5.  A  CESSIONÁRIA  responsabilizar-se-á  perante  órgãos  reguladores  e  fiscalizadores  do

governo  local  e  Federal,  por  todas  e  quaisquer  irregularidades  cometidas  no  uso  de

equipamentos, instalações, mobiliários, materiais e produtos à disposição da mesma.

12 Procedimentos para Fiscalização e Gerenciamento do Contrato

12.1A  fiscalização  e  o  gerenciamento  do  contrato  ficarão  a  cargo  do  Oficial  da  Escola  de
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Formação  de  Soldados  –  EFSd,  que  será  designado  Fiscal  do  Contrato,  por  indicação  do

Comandante da EFSd e por ato do Ordenador de Despesas do CAE.

13 OBSERVAÇÕES

O  CAE  não  se  compromete  a  efetivar  o  valor  total  referente  à  demanda  estimada  desta

contratação.

ALEXANDRO DE SOUSA ROSSE, 2º TEN PM

P4 DA EFSd
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇOS

(timbre/carimbo da empresa)

Ilmo. Sr Pregoeiro:

A Empresa /Pessoa Física ..... CNPJ/CPF nº ...., sediada/residente/domiciliada no endereço (com-

pleto com CEP), se propõe a prestar os serviços inerentes à execução dos procedimentos da ativi-

dade de apoio (Barbearia), atendendo todas as condições estipuladas no Edital do Pregão Pre-

sencial nº 02/2019, do CAE/APM.

DEMANDA ESTIMADA E VALOR MÁXIMO ESTIMADO

Serviços

Quantidade

Diária

Estimada

Quantidade

de

Barbeiros*

Preço

Unitário

(R$)

VALOR MENSAL

22 dias

(R$)
Corte masculino de

cabelo  (tesoura e

máquina), acabamento

com navalha e barba do

público interno da PMMG

e servidores civis.

400 01 XX XX

(*) Média estimada de atendimento mensal: 1 Barbeiro = 400 cortes/mês

2.1 ESTIMATIVA TOTAL:

Mensal: R$ ______ (_________)

Notas:

1) Estimativa de quantidade de militares/servidores que utilizam a barbearia: 400 militares (público

considerado: EFSd e EFAS – Administração e Discentes, com base num efetivo de 1.380 militares

matriculados e lotados na Administração, perfazendo, aproximadamente, 30% do efetivo).

2) Valor estimado do serviço: R$ 20,00 corte de cabelo com tesoura e máquina.

3) O valor mensal estimado teve por base 22 dias/mês;

4) O valor mensal estimado representa apenas um histórico de atendimentos e não constitui com-

promisso da cedente com a manutenção da demanda futura.

Observações:

- Proposta válida até: ___ de _________ de 2019 (não inferior a 60 dias).
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- Nome do representante da empresa: __________________________________________

- CPF: _____________________________

- Telefone: ( ) _________________

- Celular: ( ) __________________

- E-mail: _________________________

Local e Data

Nome do Proponente

Identidade do Proponente

CPF do Proponente
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO/CARIMBO DA EMPRESA)

PROCURAÇÃO

A  ______________________________,CNPJ  nº.  ________________,  com  sede
à______________________, neste ato representado 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, como Procurador(a) o(a)
Senhor(a) ____________________ <nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,  profissão e
endereço>, a quem confere amplos poderes para representar a outorgante nos atos necessários
no Pregão Presencial  nº._______ ,  conferindo-lhe ainda,  poderes  especiais  para  apresentar
proposta, lances verbais, negociar preços e demais condições, interpor e desistir de recursos,
apresentar declarações, firmar compromissos ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta
para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes.
Data e local.
_______________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observação: esta declaração deverá ser apresentada ao Pregoeiro na fase de credenciamento,
fora de qualquer envelope.

(PAPEL TIMBRADO/CARIMBO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A  ______________________________,CNPJ  nº  ________________,  com  sede
à______________________, neste ato representado pelo(s) ____________________<diretores
ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço> pelo presente instrumento declara sob as penas da lei, em especial do art. 12 da Lei
Estadual 14.167/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no
Pregão Presencial nº 02/2019.
Data e local.
_______________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observação: esta declaração deverá ser apresentada ao Pregoeiro na fase de credenciamento,
fora de qualquer envelope.

Maria Amélia Pereira
ASSESSORA JURÍDICA (CAE) – OAB/MG 87.807 24



(PAPEL TIMBRADO/CARIMBO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  ______________________________,  CNPJ  nº  ________________,  com  sede
à______________________, 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.
Data e local.
_______________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO/CARIMBO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE RESTRIÇÃO REGULARIDADE FISCAL DA ME OU EPP

A  ______________________________,CNPJ  nº  ________________,  com  sede
à______________________, neste ato representado pelo(s) ____________________<diretores
ou 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 sua regularização no prazo de 02
(dois) dias úteis, prorrogável por igual período, caso formule o lance vencedor.
Data e local.
_______________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO/CARIMBO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

A ______________________________, CNPJ nº ___________________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.
Data e local.
_______________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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1. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _________

Contrato de cessão de uso de bem público
que entre si celebram o Estado de Minas
Gerais,  por  intermédio  do  (nome  do
órgão/entidade) e a empresa.

O Estado de Minas Gerais adiante denominado CEDENTE, neste ato representado pelo Chefe do
Centro de Administração de Ensino (CAE), localizado na rua Diábase, 320, no bairro Prado, na
cidade  de  Belo  Horizonte/MG,  Flavio  Vieira  Medeiros,  Ten  Cel  PM,  CI
__________________________  e  CPF  _____________________________,  e  a  empresa
_____________________________ representada neste ato por __________________________,
em razão da  PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, doravante denominada  CESSIONÁRIA, tem
entre  si  ajustado  o  presente  contrato  de  CESSÃO  ONEROSA  DE  USO  DE  ÁREA  E
INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS/APM, DA PMMG,
EM BELO HORIZONTE/MG,  PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARBEARIA POR
PARTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA, de imóvel localizado na Rua Doutor Gordiano, 123, no
Bairro Prado, na cidade de Belo Horizonte/MG, sujeitando-se as partes às determinações contidas
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, Lei Estadual nº 13.994,  de 18 de
setembro de 2001 e Decretos nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e nº 37.924 de 16 de maio de
1996,  nº  45.035,  de 02 de fevereiro  de  2009,  com suas alterações posteriores,  mediante  as
seguintes condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto

CESSÃO  ONEROSA  DE  USO  DE  ÁREA  E  INSTALAÇÕES  PRÓPRIAS  DA  ESCOLA  DE
FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS/APM,  DA  PMMG,  EM  BELO  HORIZONTE/MG,  PARA
EXPLORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  BARBEARIA  POR  PARTE  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA, de imóvel localizado na Rua Doutor Gordiano, 123, no Bairro Prado, na cidade
de  Belo  Horizonte/MG,  para  atender  a  demanda da  Academia  de  Polícia  Militar,  conforme
especificações  e  quantitativos  estabelecidos  nos  anexos  do  Edital  do  Pregão  Presencial  nº
02/2019.

Cláusula Segunda – Do Regime de Execução

2.1.  Para  a  CESSÃO  DE  USO  será  colocada  à  disposição  da  licitante  vencedora  o  imóvel
localizado no complexo da Academia de Polícia Militar.
2.2. A Barbearia deverá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados, domin-
gos e feriados, das 09h às 12h, ou após às 22h, em dias de semana, quando requisitado por uma
das Escolas com antecedência de 02 (dois) dias.
2.2.1. Nos períodos em que não houver curso em andamento na EFSd e na EFAS ou nos casos
em  que  os  discentes  estejam  em  atividades,  exclusivamente,  externas,  a  Barbearia  deverá
funcionar de 09h às 12h.
2.2.2. Nos dias em que antecedem à inspeção de corte de cabelo a quantidade de barbeiros
deverá ser aumentada em, no mínimo, 02 (duas) vezes o quantitativo de barbeiros previstos para
a demanda estimada, sem alteração do valor referente à Taxa de Utilização.
2.3. A quantidade de Barbeiros poderá ser alterada em decorrência de aumento ou diminuição da
demanda,  devidamente  comprovada  junto  à  CEDENTE  e,  mediante  autorização  desta,
respeitando-se  a  proporcionalidade  entre  a  quantidade  mensal  estimada  e  a  média  de
atendimento mensal, previstos no Termo de Referência do Instrumento Editalício.

Cláusula Terceira – Dos Documentos Integrantes
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3.1. Integram e completam o presente Contrato e independentemente de transcrição para todos
os efeitos, os seguintes documentos:
3.1.1. o edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019;
3.1.2. proposta formulada pela concorrente;
3.1.3. ata de recebimento dos envelopes; análise da documentação e julgamento das Propostas;
3.1.4. contrato Social da empresa Cessionária;
3.1.5. documentos pertinentes à contratação.

Cláusula Quarta - Da Vigência

4.1. A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada através de Termo Aditivo por iguais e sucessivos períodos, limitada sua
duração a 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:
4.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
4.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
4.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
4.1.4. A Cessionário manifeste expressamente interesse na prorrogação.
4.1.5. A CESSIONÁRIA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
4.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, por
comunicação de conformidade das partes, com antecedência de, no mínimo 30 (trinta) dias da
expiração do prazo de vigência.

Cláusula Quinta – Das Obrigações da Cessionária

5.1. Utilizar a área cedida, exclusivamente, na finalidade definida no objeto do Contrato;
5.2. Pagar, regulamente, os valores mensais fixados a título de retribuição pela cessão de uso
objeto do Contrato;
5.3. Obter licenças, alvarás, autorizações etc., junto às autoridades competentes, necessárias ao
funcionamento da atividade de apoio a que a cessão de uso se destina;
5.4. Disponibilizar os horários para atendimento dos usuários;
5.5. Cumprir  as  obrigações  legais  relativas  a  encargos  fiscais,  trabalhistas,  sociais,
previdenciários, civis e comerciais que onerem a atividade vinculada à mencionada cessão de
uso, eximindo a CEDENTE de quaisquer dessas responsabilidades;
5.6. Não se utilizar de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de
menor  de  dezesseis  anos  em qualquer  trabalho,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de
quatorze anos (Lei nº 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002);
5.7. Manter  durante  toda  a  vigência  do  Contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para definição do seu nome
como beneficiária da indicada cessão/permissão de uso de bem;
5.8. Cumprir as disposições dos regulamentos internos da PMMG;
5.9. Não usar o nome da PMMG para aquisição de bens, assim como para contratar serviços;
5.10. Arcar  com  a  responsabilidade  civil  por  todos  e  quaisquer  danos  materiais  e  morais
causados, dolosa ou culposamente, à CEDENTE ou a terceiros, por ação ou omissão de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes;
5.11. Manter as instalações da área cedida em perfeito estado de conservação;
5.12. Permitir  que  a  CEDENTE realize  as  ações  de fiscalização  da execução  do Contrato  e
acolher as observações e exigências que por ela venham a ser feitas;
5.13. Não transferir  a  terceiros,  por qualquer  forma, nem mesmo parcialmente,  as obrigações
assumidas.
5.14. Manter o perfeito funcionamento dos equipamentos, a fim de garantir a prestação contínua e
ininterrupta dos serviços oferecidos;
5.15. Manter limpas e higienizadas as áreas internas e externas do local explorado;
5.16. Dispor  de  recipientes  adequados  ao  recolhimento  do  lixo,  sendo  de  sua  inteira
responsabilidade efetuar, diariamente, a sua remoção ao ponto de coleta geral, determinado pela
CEDENTE;
5.17. Atender, sob suas exclusivas expensas, a manutenção geral do espaço físico locado, como:
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trocas de lâmpadas internas e externas, vidros quebrados, fechaduras, reparos em geral dos bens
móveis e imóveis da CEDENTE, colocados à sua disposição;
5.18. Comunicar à Fiscalização do CAE, por escrito, qualquer anormalidade, de férias, licença,
falta ao serviço, demissão de funcionários ou qualquer outra razão, devendo a CESSIONÁRIA
acatar a sugestão do CAE quando este constatar que o número de pessoal estiver insuficiente
para o bom andamento dos serviços;
5.19. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na  legislação  específica  de  acidentes  do trabalho,  quando,  em ocorrência  da  espécie,  forem
vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido nas dependências da APM.
5.20. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à
prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
5.21. Responsabilizar-se pela guarda e conservação de todos os bens destinados à execução dos
serviços,  sejam  os  de  sua  propriedade,  sejam  os  de  propriedade  da  CEDENTE,  não  se
responsabilizando esta última por eventual avaria. Os bens de propriedade da CEDENTE deverão
ser devolvidos findo prazo de vigência da cessão, em perfeito estado de conservação.
5.22. Os empregados da CESSIONÁRIA deverão cumprir todas as normas gerais da CEDENTE,
a seguir relacionadas:
n) Apresentar-se devidamente identificados por crachá, uniformizados e asseados;
o) Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da EFSd;
p) Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada;
q) Observar normas de comportamento profissional;
r) Cumprir as normas internas do órgão;
s) Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente autori-
zado;
t) Zelar pela preservação do patrimônio da EFSd sob sua responsabilidade, mantendo a higiene,
a organização e a aparência do local de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando ne-
cessário;
u) Realizar, diariamente, a limpeza do espaço cedido e do seu entorno e dar destinação ao lixo
produzido, com o devido acondicionamento.
v) Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas informatiza-
dos disponíveis para a exploração dos serviços;
w) Evitar confrontos com servidores, prestadores de serviço e visitantes da EFSd ou APM;
x) Tratar a todos com urbanidade;
y) Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço ou ati-
nentes ao contrato, exceto se for membro da equipe de fiscalização;
z) Não participar, no âmbito da CEDENTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, evi-
tando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou desrespeitosos relativos a outras pes-
soas.
5.23. EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS E PRODUTOS:
5.23.1. A CESSIONÁRIA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos,
instalações, mobiliários, materiais e produtos, nas quantidades necessárias à perfeita exploração
dos serviços.
5.23.2. Somente poderão ser utilizados pela CESSIONÁRIA produtos devidamente registrados na
ANVISA.
5.23.3. Todo material utilizado na exploração dos serviços ficará à disposição da FISCALIZAÇÃO
para eventual verificação quanto ao cumprimento da condição anterior.
5.23.4. Os serviços deverão atender às exigências da Vigilância Sanitária para atividades de salão
de beleza e similares, compreendendo entre outras a Resolução ANVISA Nº 79, de 28/08/2000,
que trata sobre regulamentos técnicos de boas práticas para os serviços da espécie.
5.23.5. A  CESSIONÁRIA responsabilizar-se-á  perante  órgãos  reguladores  e  fiscalizadores  do
governo  local  e  Federal,  por  todas  e  quaisquer  irregularidades  cometidas  no  uso  de
equipamentos, instalações, mobiliários, materiais e produtos à disposição da mesma.

Cláusula Sexta – Das Proibições
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6.1. É vedado qualquer tipo de jogo, bem como, venda de rifas e bilhetes, circulação de lista e
pedidos  de  qualquer  natureza,  venda,  empréstimo,  exibição  de  qualquer  meio  televisado  ou
escrito de material de cunho pornográfico, bem como a comercialização de qualquer serviço que
não se enquadre na atividade comercial de  BARBEARIA de responsabilidade da  Cessionária,
estabelecidas neste Edital.
6.2. É  proibida  a  venda  e  o  consumo de  bebidas  alcoólicas  nas  dependências  utilizadas  ao
exercício da atividade comercial pela  Cessionária e, por conseguinte, em todo o complexo da
APM.
6.3. É vedado à Cessionária ou aos seus funcionários, estacionar qualquer veículo automotor no
interior do complexo da APM, exceto para carga e descarga de mercadorias do ramo do negócio.
6.4. É terminantemente proibido fumar nas áreas da BARBEARIA, sob pena de rescisão imediata
e automática do Contrato de Cessão de Uso, sem que caiba ao Cessionário qualquer direito a
indenização. O mesmo deverá ser observado quanto ao consumo de bebidas alcoólicas;

Cláusula Sétima – Das Obrigações do Cedente

7.1. Ceder a mencionada área do imóvel à(o) CESSIONÁRIA(O), para a finalidade indicada no
objeto desta licitação;
7.2. Permitir o acesso dos empregados da(o) CESSIONÁRIA(O) às suas dependências, para o
exercício de suas atividades laborais;
7.3. Facilitar  a  atuação das autoridades fazendárias,  sanitárias  ou trabalhistas  que venham a
fiscalizar as obrigações legais da(o) CESSIONÁRIA(O);
7.4. Realizar vistoria, antes da ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA, observando o estado
geral  das  instalações  e  das  benfeitorias  preexistentes,  reduzindo-a  a  termo  assinado  pelo
responsável pela vistoria e pela CESSIONÁRIA; e
7.5. Certificar-se junto à SOFI/CAE, do recolhimento do ônus mensal.

Cláusula Oitava – Da Transferência

A Cessionária  não poderá ceder  ou transferir  os direitos  do presente Contrato,  em hipótese
alguma.

Cláusula Nona – Da Alteração

O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela  Cedente ou por acordo entre as
partes, nos casos e condições legalmente estabelecidos, por meio de Termo Aditivo ao Contrato.

Cláusula Décima – Dos Preços e do Reajustamento

10.1. O valor da  CESSÃO  ONEROSA DE USO DE ÁREA E INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DA
ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS/APM,  DA  PMMG,  EM  BELO  HORIZONTE/MG,
PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARBEARIA, referente à Taxa de Utilização, é de
R$___ (___reais), a serem pagos mensalmente e será reajustado, mediante  TERMO ADITIVO,
pela variação do IGPM, no período ou por outro indexador que venha a substituí-lo, ou ainda, a
qualquer tempo, mediante acordo entre as partes, por índice oficialmente estabelecido. Deverá ser
observado, em especial, o previsto na Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 58, incisos I, II, III e
IV, parágrafos 1º e 2º, visando estabelecer o equilíbrio financeiro inicial.
10.2. O valor referente ao preço do corte de cabelo (tesoura e máquina), ofertado na disputa do
certame licitatório, poderá ser reajustado, pelo IPCA, em decorrência de alterações significativas
nos preços dos insumos ou mão de obra, desde que devidamente justificadas, com interregno
mínimo  de  um  ano  entre  a  assinatura  do  contrato  e  o  primeiro  reajuste,  e  entre  reajustes
consecutivos.
10.3. A Cessionária deverá efetuar o pagamento até o 10º (décimo) dia corrido de cada mês, a
importância de R$_____ (___reais), pelo uso do imóvel, através do Documento de Arrecadação
Estadual  (DAE)  e  apresentá-lo  na  Seção  de  Orçamento  e  Finanças  (SOFI)  do  Centro  de
Administração de Ensino (CAE).
10.4. Nos períodos em que não houver curso em andamento na EFSd e na EFAS ou nos casos
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em que os discentes estejam em atividades, exclusivamente externas, em caso de permanência
dessa situação por mais de 15 (quinze) dias, os valores referentes ao pagamento da taxa de
utilização mensal do referido mês será reduzida em 50% (cinquenta por cento).

Cláusula Décima Primeira – Da Subcontratação

É vedada à Cessionária ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto do presente contrato a
terceiros.

Cláusula Décima Segunda – Da Reforma / Adaptação do Local da   CESSÃO DE USO PARA  
ATIVIDADE DE APOIO – BARBEARIA

12.1. Caso haja necessidade, após avaliação e autorização do ordenador de despesas do CAE,
será permitido à  Cessionária,  às suas custas, efetuar pequena reforma / adaptação no local
destinado à montagem e instalação da BARBEARIA.
12.2. Sendo a reforma / adaptação autorizada, será o gasto descontado integralmente no valor da
CESSÃO  ONEROSA  DE  USO  DE  ÁREA  E  INSTALAÇÕES  PRÓPRIAS  DA  ESCOLA  DE
FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS/APM,  DA  PMMG,  EM  BELO  HORIZONTE/MG,  PARA
EXPLORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  BARBEARIA  POR  PARTE  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA, em parcelas consecutivas, até zerar o valor gasto.
12.3. Caso o Cessionário solicite ao Ordenador de Despesas do CAE autorização para reformar
e/ou  manutenir  instalações  tal  que  caracterizem  benfeitorias  na  área  cedida,  esta  solicitação
deverá ser acompanhada de projeto, planilha de custos, cronograma da atividade e justificativa
para a sua realização.
12.4. O  Ordenador  de  Despesas  apreciará  o  projeto  e  emitirá  parecer  em  relação  a  sua
necessidade para a conservação do imóvel e/ou possível utilidade da obra.
12.5. O valor empregado na benfeitoria, uma vez reconhecida a sua necessidade pelo Ordenador
de Despesas, poderá ser abatido, total ou parcialmente, do valor devido a título de cessão de uso
ou de qualquer crédito que a Administração Militar tenha com o cessionário.
12.6. Nenhuma benfeitoria será compensada se não houver prévia autorização do Ordenador de
Despesas a sua realização.
12.7. Qualquer benfeitoria necessária ou voluntária, definida na forma do Art. 96 do Código Civil,
que o Cessionário construir na área, sem autorização por escrito do Ordenador de Despesas,
ensejará a cobrança da multa prevista no Edital.
12.8. O Cessionário reparará ou indenizará, a juízo e dentro do prazo estipulado pelo CAE, todas
e  quaisquer  avarias  ou  danos  causados  aos  bens  da  APM,  pelo  pessoal  encarregado  da
execução do serviço;
12.9. O Cessionário se comprometerá a executar pinturas dos ambientes objeto da Cessão ao
final dos 12 (doze) meses de serviço, ou antes deste período, a pedido do CAE ou não, quando o
aspecto higiênico assim o exigir;
12.10. O Cessionário se responsabilizará pela manutenção,  conservação nos pontos elétricos,
hidráulicos  e telefônicos localizados nas instalações objeto da presente licitação,  submetido à
vistoria e aprovação da Fiscalização Administrativa do CAE/EFO.

Cláusula Décima Terceira – Do Início da   CESSÃO DE USO PARA ATIVIDADE DE APOIO –  
BARBEARIA

13.1. A Cessionária terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de assinatura do
Contrato,  para  providenciar  a  instalação  /  montagem  e  iniciar  a  atividade  comercial  na
BARBEARIA.
13.1.2. Durante este tempo não será cobrada a mensalidade referente à CESSÃO ONEROSA DE
USO  DE  ÁREA  E  INSTALAÇÕES  PRÓPRIAS  DA  ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  DE
SOLDADOS/APM,  DA  PMMG,  EM  BELO  HORIZONTE/MG,  PARA  EXPLORAÇÃO  DOS
SERVIÇOS DE BARBEARIA POR PARTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA.
13.2. Quaisquer taxas expedidas por órgãos de fiscalização externa, que venham incidir
sobre o negócio ora pactuado, será de responsabilidade da Cessionária, independente do
valor pago pela cessão do uso do imóvel locado.
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Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão

14.1. O presente Contrato será rescindido de pleno direito em caso de inadimplência ou mesmo
atraso  de  pagamento  do  aluguel  pela  Cessionária pelo  prazo  superior  a  60  (sessenta  dias)
consecutivos  ou não,  independentes de interpelação judicial  ou extrajudicial,  dando direito  ao
Cedente de exigir a imediata devolução da dependência utilizada pela Cessionária.
14.2.  A  inexecução  total  ou  parcial  deste  Contrato  ensejará  sua  rescisão,  observando  as
disposições  constantes  nos  incisos  I  a  XII  e  XVII  do  art.  78  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  e
amigavelmente nos termos do art. 79, inciso II, combinado com o art. 78 da mesma lei.
Parágrafo único. Na hipótese da rescisão ser procedida por culpa da Cessionária, fica a Cedente
autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

Cláusula Décima Quinta – Das Penalidades

15.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela Cedente,
bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das
obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela Cedente:
15.1.1. Advertência,  que  será  aplicada  por  escrito  e  registrada  para  fins  de  avaliação  do
desempenho;
15.1.2. Multa, de acordo com o estabelecido no art. 38, II, do Decreto Estadual nº 45.902/2012;
15.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar  com a
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art.  38, III,  do Decreto Estadual nº
45.902/2012;
15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.
15.1.5. As sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3 e 15.1.4 deste item poderão ser aplicadas
juntamente  com  a  do  item  15.1.2,  facultada  a  defesa  prévia  do  interessado,  no  respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
15.1.5.1. As  penalidades  são  independentes  e  a  aplicação  de  uma não  exclui  a  das  outras,
quando cabíveis;
15.1.5.2. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco)  dias úteis,  a  contar  da
intimação da empresa apenada;
15.1.5.3. São aplicáveis a presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei
Federal nº 8.666/93.
15.1.5.4. As sanções relacionadas nos itens 15.1.3 e 15.1.4 também poderão ser aplicadas àquele
que:
I. Retardar a execução do pregão;
II. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
III. Apresentar declaração ou documentação falsa;
IV. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
V. Não mantiver a proposta;
VI. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
VII. Comportar-se de modo inidôneo;
VIII. Cometer fraude fiscal.
15.1.6. 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 no
Decreto Estadual nº 45.902/2012.
15.1.7. As sanções relacionadas nos itens 15.1.3 e 15.1.4 serão obrigatoriamente registradas no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
- CAFIMP.
15.1.8. Da decisão de aplicar as penalidades é cabível recurso ao Comandante da Academia de
Polícia Militar da PMMG, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do
ato.
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Cláusula Décima Sexta – Da Oferta Mínima de Produtos e Serviços

16.1. O Cessionário deverá disponibilizar os seguintes materiais e serviços:
16.1.1. Uma cadeira de atendimento com espelhos para visualização do corte de cabelo;
16.1.2. Ter aparelhos para corte com máquina e/ou tesoura;
16.1.3. Usar aparelhos descartáveis para retirada de barba e ou realizar acabamento no corte de
cabelo;
16.1.4. Oferecer corte de cabelo e barba, utilizando o padrão estabelecido pela PMMG, conforme
disposto no RUIPM, Anexo VI do edital.

Cláusula Décima Sétima – Da   Fiscalização e Gerenciamento do Contrato  

A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo do Oficial da Escola de Formação de
Soldados – EFSd, que será designado Fiscal do Contrato, por indicação do Comandante da EFSd
e por ato do Ordenador de Despesas do CAE.

Cláusula Décima Oitava – Das Disposições Gerais e Finais

18.1. A Cessionária se compromete a oferecer os serviços do ramo de atividade de BARBEARIA
de acordo com previsão e interesse, mediante pagamento à vista, ou de outra forma que lhe
convier.
18.2. Em hipótese alguma a Cessionária poderá fazer uso do nome do Cedente, ou dele utilizar-
se para transação de negócio, notadamente compra e contratação de pessoal ou para quaisquer
outros fins, sejam eles quais forem.
18.3. Para o cumprimento do aqui exposto, a Cessionária manterá às suas expensas e exclusiva
responsabilidade o Quadro de Pessoal, todos os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários e
quaisquer  outros  em relação  aos funcionários  que  mantiver  nas  dependências  da  APM para
cumprimento  da  presente  CESSÃO  ONEROSA  DE  USO  DE  ÁREA  E  INSTALAÇÕES
PRÓPRIAS  DA  ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS/APM,  DA  PMMG,  EM  BELO
HORIZONTE/MG, PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARBEARIA POR PARTE DE
EMPRESA ESPECIALIZADA.
18.4. A Cedente colocará à disposição da Cessionária um imóvel medindo aproximadamente 25
m2 (vinte e cinco) metros quadrados construído junto ao prédio da administração da Escola de
Formação de Soldados, localizada na Rua Doutor Gordiano, 123, no Bairro Prado, no complexo
da APM, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Cláusula Décima Nona - Da Publicação

A Cedente 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 nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Cláusula Vigésima - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste
contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou possam vir a ter direito.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este
contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Belo Horizonte, _________ de ________________ de _________.

______________________________________________________
Cedente:
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______________________________________________________
Cessionária:

_______________________________________
PRIMEIRA TESTEMUNHA

__________________________________________
SEGUNDA TESTEMUNHA
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE VISITA/VISTORIA

Declaro, para comprovação, conforme RECOMENDA o Edital na modalidade

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA E INSTALAÇÕES

PRÓPRIAS  DA  ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS/APM,  DA  PMMG,  EM  BELO

HORIZONTE/MG, PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARBEARIA POR PARTE DE

EMPRESA  ESPECIALIZADA que  o  sr.(a)  _________________________________________,

responsável pela empresa __________________________________________________, visitou

as dependências do imóvel localizado na Rua Doutor Gordiano, 123, no Bairro Prado, na cidade

de Belo Horizonte/MG, onde verificou,  pessoalmente, todos os detalhes referentes à  CESSÃO

DE USO.

Ter cientificado à concorrente das condições físicas apresentadas pelo imóvel

onde será instalada e colocada em funcionamento a BARBEARIA.

Ter cientificado ao concorrente, caso vença o certame, que será permitido, às

suas  custas,  realizar  pequenas  reformas/adaptações  no  imóvel,  somente  após  avaliação  e

aprovação da administração do CAE.

Ter cientificado ao concorrente que ele terá o prazo, a ser contado a partir da

data  de  assinatura  do  contrato,  de  até  30  (trinta)  dias  corridos  para  realizar  as  reformas  e

adaptações recomendadas/autorizadas e colocar em funcionamento a BARBEARIA.

Declaro,  por  fim,  ter  entregue  ao  concorrente  uma  cópia  do  Edital  de

Licitação, sem ônus.

Belo Horizonte, _______ de _______de 2019.

_________________________________________________________________
REPRESENTANTE DO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (CAE)

______________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA/PROPRIETÁRIO(A)

IDENTIDADE / CPF n° __________________________________
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2. ANEXO VI – NORMAS PARA O CORTE DE CABELO (RUIPM)

Corte de cabelo – MASCULINO (ANEXO D DO RUIPM)

(Corte padronizado)

REGULAMENTO DE UNIFORMES E INSÍGNIAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS –
RUIPM (R-123).

Art.  31.  Fica  adotado  para  os  militares  masculinos,  o  uso  do  corte  de  cabelo  denominado

“aparado curto”.

§1º. Entende-se como “aparado curto” o corte de cabelo apresentado nas imagens constantes no

Anexo D, em que se usa para a parte inferior (nuca) e lateral do crânio a máquina n° 2 e, para a

parte superior do crânio, a máquina n° 3; o “pé do cabelo” deverá ser aparado com tesoura ou

com navalha.

§2º. Para os militares que possuem o cabelo crespo, será utilizada a máquina n° 1 na nuca e na

lateral e máquina n.º 2 ou n.º 3 na parte superior, ou, em sua integralidade, a máquina n°1.

Art.  32.  O  corte  de  cabelo  deverá  ser  renovado  em  períodos  não  superiores  a  30  dias,

excetuando-se  quando  em  curso,  situação  em  que  a  frequência  será  determinada  pelo

Comandante  da  APM.  Parágrafo  Único.  É  vedado  o  uso  de  corte  de  cabelo  tipo  “topete”,

“moicano” ou cabelo levantado na parte anterior da cabeça, com ou sem gel fixador.

Art. 33.  É proibido o uso de costeleta.
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Parágrafo único.  Considera-se costeleta a porção de barba e cabelo que se deixa crescer na
parte

lateral do rosto.
Art. 34. Ao militar calvo é permitido raspar a cabeça.

Parágrafo único.  Para fins deste  Regulamento,  calvo  é  aquele  cuja  queda de cabelo  tenha

atingido área superior a 40% da superfície do couro cabeludo (figura IV e seguintes do quadro

constante no Anexo B).

Art. 35.  É permitido o uso do bigode, desde que devidamente aparado na linha do lábio, não

podendo as suas pontas ultrapassar as comissuras labiais.

§1º Chama-se comissura labial o ângulo de inserção dos lábios inferior e superior (canto da boca).

§2º O bigode é aparado 2,0mm acima da linha do lábio superior.

§3º É vedado o uso de bigode para os militares em curso de formação.

Art. 36. É vedado o uso de barba, cavanhaque ou barbicha no queixo.

Art. 139. Os anexos deste Regulamento estão organizados da seguinte forma:

(...)

IV - No Anexo D, fotografias do corte padronizado para os militares do sexo masculino;
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