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TERCEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

 EDITAL DE LICITAÇÃO
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Tipo: MENOR PREÇO

RECIBO

A Empresa_________________________________________________________________

retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração através do e-

mail:  _________________________________  ou  pelo  tel/fax: 

________________________.

______________________ , aos _______ /_______ / 2014.

___________________________________

Nome / RG / Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO 3º BPM,PELO FAX: (38) 3532-1125 

OU PELO EMAIL:  3bpm-almox@pmmg.mg.gov.br   PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES 

AOS  INTERESSADOS  QUANDO  NECESSÁRIO.  O  TERCEIRO  BATALHÃO  NÃO  SE 

RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES A EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE 

RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES  INCORRETAS NO MESMO.
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/2013
PROCESSO DE COMPRA Nº 1250683036/2013- 3º BPM.
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
Objeto:  Contratação de empresas especializadas para fornecimento de café da manhã, 
almoço  e  jantar  para  militares presos,  condenados,  aguardando  julgamento  e/ou  à 
disposição da Justiça na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, mediante 
fornecimento, conforme liberação de crédito orçamentário que serão utilizadas, no exercício 
2014.
1 – PREÂMBULO

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, realizará a 
licitação,  modalidade Pregão,  na  forma Eletrônica,  em sessão pública,  através do “site” 
www.compras.mg.gov.br, para contratação de empresas especializadas para fornecimento 
de refeições e lanches a militares presos, condenados, aguardando julgamento e/ou à 
disposição  da  Justiça,  na  sede  do  3º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  conforme 
especificações,  no exercício 2014, mediante fornecimento, conforme liberação de crédito 
orçamentário. 
O pregão será realizado pelo Pregoeiro: nº 103.117-8, 2º Ten PM Valmir de Menezes Costa, 
Pregoeiro, e tendo como Equipe de Apoio: nº 114.690-1, 3º Sgt PM Gilberto Fernandes Reis; 
nº 111.303-4, 3º Sgt PM Simone de Fátima Fernandes Pinto, designados pelo ordenador de 
despesas do 3º BPM, publicado no Boletim Interno n.º 002, de 21 de Janeiro de 2013, tendo 
como suplente do pregoeiro o 2º Ten PM Ademar Gonçalves de São Miguel.
Este  pregão  será  regido  pela  Lei  Estadual  nº  14.167,  de  10  de  janeiro  de  2002; Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pelos Decretos Estaduais nº. .  
44.630, de 03 de outubro de 2007 e nº. 44.786, de 18 de abril de 2008, pela Resolução  
SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007, aplicando-se ainda, subsidiariamente as Leis 
Federais nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,  
com suas alterações posteriores e demais normas pertinentes estabelecidas no presente 
edital.

DATA DA ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO: 20/01/2014 às 09:00 horas
SITE:   www.compras.mg.gov.br  

EVENTO DATA HORÁRIO
Início do prazo para ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 08/01/2014 08:00
Término do prazo para ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 20/01/2014 08:50
Abertura das PROPOSTAS COMERCIAIS e SESSÃO DE PREGÃO 20/01/2014 09:00
*Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de Brasília – DF.

2 – OBJETO
2.1 -  Constituem contratação de empresas especializadas para fornecimento de café da 
manhã, almoço e jantar para policiais militares presos, condenados, aguardando julgamento 
e/ou  à  disposição  da  Justiça,  na  sede  do  3º  Batalhão  de  Polícia  Militar.  Conforme 
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especificações, que serão utilizadas, no exercício 2014, mediante fornecimento, conforme 
liberação de crédito orçamentário.

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÂO
3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas microempresa e empresa 
de pequeno porte, do ramo pertinente ao objeto e desde que previamente credenciadas.

3.2 - Não poderão participar fornecedores que estiverem sob falência, recuperação judicial 
ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, sociedades estrangeiras que 
não funcionem ou que não estejam autorizadas a operar no País, nem aqueles que tenham 
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos 
com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, e fornecedor da 
qual seja sócio, dirigente ou responsável técnico, qualquer servidor de órgão ou entidade 
pertencente ao Estado de Minas Gerais.

3.3 -  A  participação no certame implica  aceitar  todas as  condições estabelecidas neste 
Edital.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 -  Para  acesso  ao  sistema  eletrônico,  o  fornecedor  deverá  credenciar-se  no  site 
www.compras.mg.gov.br , opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de três dias 
úteis, antes da data da sessão do Pregão.
4.1.1 – Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar em seu 
nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica de acesso.
4.2  –  O fornecimento  da  senha  é  de  caráter  pessoal  e  intransferível,  sendo  de  inteira 
responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, não 
podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes do 
uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros.
4.2.1 – O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, 
assumindo  como  firmes  e  verdadeiras  as  propostas  e  os  lances  efetuados  por  seu 
representante, sendo que o credenciamento do fornecedor implicará responsabilidade pelos 
atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob 
pena da aplicação de penalidades.
4.3  -  Informações  complementares  a  respeito  do  credenciamento  serão  obtidas  no  site 
www.compras.mg.gov.br .

5 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1 -  As  propostas  comerciais  deverão  ser  enviadas,  por  meio  do  sítio 
www.compras.mg.gov.br, opção “Fornecedor”, conforme as condições previstas no subitem 
1.2 deste Edital, após preenchimento do formulário eletrônico.
5.1.1 – As propostas para o objeto deste pregão deverão ser apresentadas de acordo com 
as especificações a que se refere o Anexo I deste Edital.
5.2 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

Examinado, aprovado e de acordo. 4

      Alexandre Magno Leite Dias                                                João Carlos Mesquita de Moraes, Ten Cel. PM
Assessor Jurídico – OAB 78.210/MG                                                     Ordenador de Despesas do 3º BPM

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/


DÉCIMA QUARTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR

TERCEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

5.3 – Os preços propostos deverão incluir mão de obra de entrega, do vencedor do Pregão e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto, os 
quais ficarão, única e exclusivamente, a cargo do fornecedor.
5.4 - As propostas deverão apresentar preços unitário e total por item e global para o lote, 
em moeda corrente nacional, sendo vedada imposição de condições ou opções, somente 
admitidas propostas que ofertem apenas um preço.

6 – DA SESSÃO DO PREGÃO, DOS LANCES, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E 
DA DECLARAÇÃO DO VENCEDOR DO CERTAME.
6.1.1 - Após análise e classificação das propostas, o Pregoeiro fará o convite para que os 
fornecedores licitantes apresentem lances, desde que observados o horário estabelecido e 
as regras de aceitação.
6.1.2 - Na sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as mensagens trocadas 
no “chat” do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado no sistema, vedada 
a identificação do fornecedor.
6.1.3  -  Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 
tenha sido registrado no sistema.
6.1.4 – Alternativamente ao disposto no subitem anterior, o fornecedor poderá oferecer lance 
inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
6.1.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for  
recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.1.6 - Caso o fornecedor não realize lances, permanecerá o valor da proposta apresentada 
para efeito da classificação final.
6.1.7 – Se houver desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível  aos participantes para a recepção de 
lances. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade sem prejuízo dos atos realizados.
6.1.8 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de 
tempo  de  5  (cinco)  até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  pelo  sistema 
eletrônico,  findo  o  qual  será  automaticamente  encerrada  a  recepção  de  lances,  sendo 
registrado no sistema o menor lance. 

6.2 – Do Julgamento das Propostas
6.2.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO PARA O 
LOTE.
6.2.2 – Será dado tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de 
pequeno porte, desde que atendidas as condições estabelecidas no Decreto Estadual n.º.  
44.630, de 03 de outubro de 2007,  e na Resolução SEPLAG n.º. 58, de 30 de novembro de  
2007.
6.2.3 –  Será assegurada preferência  ao  fornecedor  enquadrado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, como critério de desempate, nos termos dos artigos 44 e 45 da 
LC n.º. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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6.2.4 – Não obtidos lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço 
e o valor estimado da contratação.
6.2.5 – Se houver apenas uma proposta e desde que atendidas as condições previstas  
neste Edital, o Pregoeiro verificará se o preço encontra-se compatível com o valor estimado,  
apurado com base em pesquisas de mercado, podendo a proposta ser aceita. 
6.2.6 –  Aceita a proposta, o Sistema informará o detentor da melhor oferta, o qual deverá 
observar os requisitos de habilitação descritos no item nº. 7 deste Edital.

6.3 – Da Declaração do Vencedor
6.3.1 –  Encerrada a  etapa de lances e conferida a  documentação relativa à  habilitação 
enviada  pelo  fax,  o  Pregoeiro  encaminhará,  pelo  sistema  eletrônico,  contraproposta 
diretamente ao fornecedor que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa 
ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre a aceitação.
6.3.2 – O detentor da melhor proposta deverá encaminhá-la por escrito ao Pregoeiro, no 
prazo  máximo  de  02  (dois)  dias  úteis,  a  contar  do  encerramento  da  sessão,  planilha 
contendo o preço ofertado do objeto licitado, documentos e declarações exigidos no item 07 
deste  edital,  para  o  seguinte  endereço:  à  Rua  Pedro  Duarte  S/Nr,  bairro  Romana, 
Diamantina/MG, Almoxarifado do 3º BPM.
6.3.3  - Constatado  o  atendimento  das  exigências  previstas  no  Edital,  será  declarado  o 
vencedor, ou, se a proposta não for aceita ou se o fornecedor não atender às condições de 
habilitação,  serão convocados os  demais fornecedores,  na ordem de classificação,  para 
exame dos documentos de habilitação.
6.3.4  – Se  o  fornecedor,  enquadrado  na  categoria  de  Microempresa  ou  Empresa  de 
Pequeno  Porte,  for  declarado  vencedor,  este  deverá  apresentar,  durante  a sessão  do 
pregão,  toda  a  documentação  exigida  neste  Edital,  inclusive  os  documentos  relativos  à 
regularidade fiscal, mesmo que a documentação apresente alguma restrição.
6.3.4.1 – Se houver restrição a respeito da regularidade fiscal da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, será concedido o prazo de dois dias úteis (prorrogáveis por igual período,  
a critério da Administração) para que haja regularização, pagamento ou parcelamento do 
débito e/ou a emissão de certidões, cujo termo inicial será no momento em que o fornecedor 
for declarado vencedor. 
6.3.4.2 - A não regularização no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666/93.
6.3.5 – O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os 
atos  do  procedimento  e  as  ocorrências  relevantes,  disponível  para  consulta  no  site 
www.compras.mg.gov.br.

7 - DA HABILITAÇÃO

Será realizada consulta dos dados do fornecedor, detentor da melhor proposta, no Cadastro 
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual –  
CAFIMP, bem como consulta ao Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF (Certificado de 
Registro  Cadastral)  ou ainda,  pela  análise da documentação enviada durante  a sessão, 
conforme descrição a seguir:
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7.1 – Dos documentos comprobatórios da Habilitação Jurídica:
a) registro comercial para o empresário;
b) ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado,  em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples;
d) decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, acompanhada do ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.1  - Os  documentos  comprobatórios  das  alíneas  “a”,  “b”  e  “c”  deverão  estar 
acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva.
7.2 – Dos documentos comprobatórios da Regularidade Fiscal:
7.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
7.2.2 -  Certificado de Regularidade para  com o FGTS,  expedido pela  Caixa Econômica 
Federal;
7.2.3 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo 
de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;
7.2.4 - Comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante.
7.2.5  -  Prova  de  regularidade  para  com a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do 
licitante. 
7.2.6  -  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, caso a empresa 
vencedora seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 2 
(dois)  dias úteis,  contados a partir  da data da sessão de pregão, prorrogáveis por igual 
período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  a  regularização  da  documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das respectivas certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.
7.2.6.1 - A não-regularização da documentação por parte da Microempresa ou Empresa de 
Pequeno  Porte,  no  prazo  previsto  no  Item  7.2.5,  implicará  decadência  do  direito  à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.3 – Qualificação Econômico-Financeira
7.3.1 - Certidão Negativa de Falência,  recuperação judicial  e extrajudicial,  expedida pelo 
cartório distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa 
física, as  no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de 
acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei federal nº 8.666/93 c/c os ditames da Lei federal nº  
11.101/05.
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7.4 – Qualificação Técnica
7.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 1 (um) 
atestado  de  desempenho  anterior,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou 
privado,  comprobatório  da  capacidade  técnica  para  atendimento  ao  objeto  da  presente 
licitação.

7.5 – Das Declarações
Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (cláusula 7-  DA HABILITAÇÃO), 
será  apresentado  para  fins  de  habilitação,  declaração  de  que  a  empresa  não  possui  
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei 
federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999),  
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei e que possui condições  
para  a  realização  da  prestação  do  serviço  solicitado.  As  declarações  serão   conforme 
modelos a seguir:

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

Data e local
____________________________________

assinatura do Diretor ou Representante Legal

7.5.1 – Caso a proponente apresente para habilitação na presente licitação, o certificado de 
registro  cadastral  -  CRC  –  cadastramento,  em  substituição  a  documentos  exigidos,  a 
empresa deverá declarar a inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação, nos termos 
do § 2º do art. 32 da Lei federal nº 8.666/93, conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO
A empresa..................................................,  CNPJ n.º ...............................,  declara, sob as 
penas da lei, que, até  a presente data, todas as informações constantes  da base  de 
dados  do Cadastro Geral de Fornecedores  do  Portal  de Compras  do  Estado de Minas 
Gerais são verdadeiras e  exprimem  a atual   situação   do  fornecedor,  comprovada 
pelos   documentos apresentados ao setor de cadastramento de fornecedores.

Data e local
_____________________________________
assinatura do Diretor ou Representante Legal
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7.6 – Do Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF

7.6.1 -  O licitante que possuir o novo Certificado de Registro Cadastral - Cadastramento, 
emitido pelo Portal de Compras, ou o antigo Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo 
SIAD, com a validade em vigor,  poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento nele 
constante  como  substituto  de  documento  exigido  para  este  certame,  desde  que  os 
documentos do certificado estejam com a validade em vigor, observando que na hipótese 
dos documentos nele indicados estarem com prazos vencidos,  deverá apresentar outros 
com validade em vigor. 
7.6.1.1 - O credenciamento não poderá ser utilizado como substituto de documentação de 
habilitação.
7.6.2 – Outros documentos exigidos neste edital, não contemplados no certificado, deverão 
ser apresentados, com a validade em vigor, na fase habilitatória do certame.
7.6.3 -  Os documentos provenientes da “Internet” terão sua autenticidade certificada junto 
aos “sites" dos órgãos emissores, para fins de habilitação, se for o caso.
7.6.4  - Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  conter,  de  forma 
impressa, preferencialmente, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.
7.6.5 - Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,  
exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da 
matriz. 
7.6.6 – Será inabilitado o fornecedor que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o Edital.
7.6.7 – Declarações falsas sujeitarão o fornecedor às sanções previstas na legislação em 
vigor.
7.6.8 -  Para  fins  de  habilitação,  a  verificação  em  sítios  oficiais  de  órgão  e  entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, sendo que a ausência de qualquer 
documento de habilitação passível de consulta, durante a sessão, por sistema eletrônico, 
não acarretará a inabilitação do fornecedor, devendo os documentos objetos de consulta ser 
juntados ao processo pelo pregoeiro.
7.6.9 –  Poderá  ser  consultada  a  regularidade  fiscal  do  fornecedor  e  providenciada  a 
impressão  dos  documentos  comprobatórios,  inclusive  em  relação  à  comprovação  dos 
registros  e  alterações  societárias  realizados  em  nome  do  fornecedor  perante  a  Junta 
Comercial.
7.6.10 – Se ocorrer desconexão do sistema durante consulta da documentação pelo sistema 
eletrônico e não sendo enviada a documentação atualizada via fax, no prazo de 20 (vinte) 
minutos após comunicação do Pregoeiro, o fornecedor será inabilitado.
7.6.11 - Os documentos provenientes da  internet terão sua autenticidade certificada junto 
aos sites dos órgãos emissores para fins de habilitação.

8 – DOS RECURSOS
8.1 - Declarado o vencedor, o participante do certame terá até 05 minutos para manifestar 
motivadamente, por meio eletrônico e em formulário próprio, a intenção de recorrer, sendo 
concedido o prazo de três dias úteis, contados da sessão do pregão, para apresentação das 
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razões de recurso, ficando os demais participantes, desde logo intimados, sem necessidade 
de publicação, a apresentar contra-razões em igual número de dias, a contar após término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 - Não serão conhecidos recursos interpostos fora do prazo legal, bem como enviados por 
fax, além de que, a falta de manifestação imediata e motivada do fornecedor, importará na 
decadência do direito de recurso.
8.3  - Os  recursos  serão  decididos  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do 
encerramento do prazo para apresentação de contra-razões, sendo que o acolhimento de 
recurso importará validação apenas dos atos suscetíveis de aproveitamento.

9 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1  - Inexistindo  manifestação  recursal,  o  Pregoeiro  adjudicará  o  objeto  da  licitação  ao 
vencedor  do  certame,  com  a  posterior  homologação  do  resultado  pela  autoridade 
competente.
9.2 - Decididos os recursos, porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao vencedor e homologará o 
procedimento licitatório.

10 – DO CONTRATO
10.1 -  Declarado o vencedor, com resultado homologado, este será convocado a celebrar 
contrato, nos termos da minuta que integra este Edital, devendo o instrumento ser assinado 
e devolvido no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do ofício 
convocatório. 
10.1.1 – No ato de assinatura do contrato deverão ser apresentados todos os documentos 
exigidos neste Edital, caso estejam vencidos.
10.2 – Se o fornecedor, adjudicatário do objeto do certame, não apresentar situação regular  
no  ato  de  assinatura  do  contrato  ou  recusar  sua  celebração,  serão  convocados  os 
fornecedores remanescentes do certame, observada a ordem de classificação.
10.3 – Eventual solicitação de prorrogação do prazo para assinatura do contrato somente 
poderá ser apresentada, devidamente fundamentada, antes do decurso do prazo previsto no 
subitem 10.1.
10.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido no 
subitem 10.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, ficando o mesmo 
sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, atualizado monetariamente pelo 
IPCA, que deverá ser quitada no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento 
da notificação.
10.5 - O Contrato não gera expectativa nem direito a contratada de exigir quantia mínima ou 
máxima de lanches e refeições a serem fornecidas por dia, ficando este item condicionado a 
demanda, uma vez que o número de presos não é fixo, sofrendo variações constantes e não 
programadas.
10.6 - Considerado a rotatividade do número de presos, que não são fixos e sofre variações
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contínuas, a quantidade total de refeições a serem fornecidas até o final do contrato poderão 
ser menor que a quantidade total prevista, não gerando esta diminuição, caso ela ocorra, 
nenhuma expectativa ou direito a contratada, no sentido de se fornecer o total previsto.

11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1  – Na forma prevista no art. 12 da Lei nº.14.167, de 2002, garantida a ampla defesa,  
poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 
Administração Estadual, àquele licitante que:

a) apresentar documentação falsa;
b) deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo;
g) cometer fraude fiscal.

11.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar será de até cinco anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3 - As sanções serão obrigatoriamente registradas no CAFIMP, devendo o fornecedor ser 
descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade promotora da 
licitação,  por  igual  período,  sem prejuízo  das  multas,  nos  seguintes  percentuais,  e  das 
demais cominações legais previstas no contrato. 
12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - Este Edital deverá ser interpretado na íntegra e após o encaminhamento da proposta, 
não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
12.2 -  A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público, 
decorrente  de fato  superveniente  e comprovado,  ou  anulada,  no  todo ou em parte,  por 
ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer  escrito  e 
devidamente fundamentado.
12.3  -  O Pregoeiro,  no interesse da Administração,  poderá relevar  omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente  e  não  comprometam  a  lisura  da  licitação,  sendo  permitido  ao  Pregoeiro  ou 
Autoridade Superior promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a  instrução do processo,  bem como,  solicitar  aos órgãos competentes  a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
12.4 -  Caberá ao fornecedor credenciado acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de  
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro, pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
12.5  - Informações  complementares  que  visam  obter  maiores  esclarecimentos  sobre  a 
presente licitação serão prestadas pelo Almoxarifado do 3ºBPM, no horário de 08:30 às 
12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto às quartas-feiras 
que é no horário de 08:30 às 13:00 horas, pelo Telefone (38) 3532-1121 ou  3532-1100 ou 
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pelo e-mail: 3bpm-almox@pmmg.mg.gov.br.
12.5.1 -  Nos  pedidos  de  esclarecimentos  encaminhados,  os  interessados  deverão  se 
identificar (CNPJ, nome empresarial e nome do representante legal) bem como informar os 
dados para contato (endereço completo, telefone, FAX e e-mail).
12.6 – Até o quinto dia após a publicação do aviso deste edital, qualquer pessoa, inclusive 
licitante, poderá impugnar o ato convocatório,  mediante documento protocolizado junto a 
Secretaria do 3º Batalhão de Polícia Militar, localizado na à Rua Pedro Duarte, s/nº, bairro 
Romana, Diamantina/MG.
12.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e inclui-se 
o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram os prazos 
em dia de expediente neste Órgão.

Diamantina, _____ de ______________ de 2013.

João Carlos Mesquita de Moraes, Ten. Cel. PM
Ordenador de Despesas –3ºBPM

Examinado, aprovado e de acordo. 12

      Alexandre Magno Leite Dias                                                João Carlos Mesquita de Moraes, Ten Cel. PM
Assessor Jurídico – OAB 78.210/MG                                                     Ordenador de Despesas do 3º BPM



DÉCIMA QUARTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR

TERCEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Justificativa da
Contratação

Contratação  de  empresas  especializadas  para  fornecimento  de 
café  da  manhã,  almoço  e  jantar  para  militares   presos, 
condenados, aguardando julgamento e/ou à disposição da Justiça, 
na  sede  do  3º  Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais, 
mediante  fornecimento,  conforme  liberação  de  crédito 
orçamentário.

Lote Único
Especificação Técnica do Objeto

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UN
PREÇO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

PREÇO TOTAL 
ESTIMADO 

01 CAFÉ  DA  MANHÃ  conforme 
especificado: 300ml de café e 300ml 
de leite quente que deverão vir em 
garrafas  térmicas  separadas,  02 
pães  francês  de  50  gr  cada,  com 
manteiga, podendo um destes pães 
ser  substituído,  até  duas  vezes  na 
semana,  por  biscoito,  bolo  e/ou 
outros  que tenham o mesmo valor 
nutricional e peso. 1825 UN R$  R$ 
ALMOÇO  E  JANTAR  conforme 
especificado:  marmitéx  de  750  gr, 
contendo  200  gr  de  carne,  arroz, 
feijão,  legumes  e  outros,  além  de 
salada,  que  deverá  vir  em 
embalagem separada. 3650 UN R$ R$

VALOR TOTAL DO LOTE R$

Prazo de Entrega

Os  prazos  máximos  para  entrega  das  refeições  serão  de  04 
(quatro) horas, contados a partir da autorização de fornecimento ou 
do recebimento da Nota de Empenho.  

Estratégia de
Fornecimento

A  entrega  será  CONTÍNUA,  de  acordo  a  necessidade  e 
disponibilização de crédito orçamentário, durante todo o exercício 
de 2014. Deverão ser entregues dentro do prazo estipulado no item 
anterior. 
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Local de Entrega

Endereço:  Rua Pedro Duarte, S/Nr, Bairro Romana, Diamantina – 
MG.  A Entrega deverá  ser  no  Corpo  da Guarda do  Quartel  ou 
equivalente (Sala de Armas, Sala de Operações),  com a equipe 
dos policiais de serviço no momento. Contatos deverão ser feitos 
pelos  38-3532-1100  ouSRH  (Ramal  1101)  da  Unidade  nos 
seguintes horários: nas quartas-feiras, de 08:30 às 12:00 horas; e 
nos demais dias úteis da semana de 08:30 às 11:30 horas e de 
14:00 às 18:00 horas. 

Garantia

A qualidade do serviço com fornecimento de alimentação, objeto 
deste  instrumento,  deverá  obedecer  as  normas  previstas  no 
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  sendo  de  inteira 
responsabilidade  da  CONTRATADA  o  bom  fornecimento,  a 
qualidade e a substituição imediata das refeições ou lanches que 
estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento.

Assistência 
Técnica

Não se aplica ao objeto.

Dotação
Orçamentária

1251.06.181.141. 4232.0001.339039-03.10.1.0 
1251.06.181.141. 4289.0001.339039-03.27.1 0
1251.06.181.141. 4290.0001.339039-03.70.1.0. 
Conforme descentralização da cota fixa mensal.

Critérios de
Aceitabilidade do

Objeto

O serviço objeto desta licitação será considerado recebido e aceito 
definitivamente,  após  declaração  de  suas  boas  condições,  nos 
termos da legislação vigente, após o que as Notas Fiscais estarão 
aptas a serem liquidadas e pagas. Será avaliada a qualidade do 
objeto por funcionário do 3º BPM. Bem como a qualquer tempo 
poderá  as  dependências  da  contratada  sofrer  visitas  a  fim  de 
verificar  as  condições  de  higiene  e  qualidade  dos  produtos 
ofertados.

Avaliação de 
Custo

Atendendo ao disposto do artigo 4º, inciso XX, alínea b, do Decreto 
n.º 44786, de 18 de abril, de 2008, o 3º Batalhão de Polícia Militar, 
procedeu à consulta  de  mercado para  verificação dos preços e 
estimativa  dos  custos.  Foi  realizada  cotação  de  preços  para 
aquisição  de  fornecimento  de  alimentação,  ou  seja:  café  da 
manhã, almoço e jantar, para militares à disposição da justiça na 
sede do 3º Batalhão,  objeto da presente licitação. A estimativa foi 
feita  através  de  pesquisa  de  preços  dos  itens  no  mercado,  no 
mínimo  de  02  (dois)  fornecedores,  conforme  se  verifica, 
considerando que são as únicas firmas habilitadas, devidamente 
cadastradas  no  Portal  de  Compras  em condições  de  atender  o 
Estado de Minas Gerais. 

Condição e Prazo
de Pagamento

Até  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  após  o  recebimento  das 
Notas Fiscais pelo 3º BPM. 
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Deveres das
Licitantes e/ou

Contratadas e da
Contratante

A  empresa  vencedora  do  presente  certame  deverá  entregar  o 
produto/serviços constante no objeto, conforme os termos citados 
no item  Critérios de Aceitabilidade do Objeto. Demais deveres 
das partes serão mencionados na Minuta de Contrato, constante 
do Anexo II do Edital. 

Procedimentos
para Fiscalização
e Gerenciamento

do Contrato

A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo do 
servidor devidamente designado como preposto do contrato por ato 
do Ordenador de Despesas deste Batalhão. 

Sanções
Cabíveis

Conforme a conduta da LICITANTE ou CONTRATADA poderá ser 
cominada as Sanções Administrativas previstas na Lei federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993; na Lei federal nº 10520, de 17 de 
junho de 2002; na Lei estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 
2001; e nos Decretos estaduais nº 44.515, de 14 de maio de 2007; 
nº 44.629, de 03 de outubro de 2007; e nº 44.786, de 18 de abril de 
2008.  

Vigência
Inicial  12 (doze) meses, podendo ser aditado por no máximo 60 
(sessenta) meses a critério da administração.  

Luis Sandoval Pires, 1º Ten PM
Agente da Atividade Orçamentária

Autorizo licitar o objeto nas condições definidas neste Termo de Referência.

JOÃO CARLOS MESQUITA DE MORAES, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO, nº 12506830362013 – TIPO MENOR  PREÇO
PROPOSTA COMERCIAL 

DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social
CNPJ
Insc. Estadual
Endereço
Telefone/Fax
Nome  do  Signatário 
(para  assinatura  do 
termo de compromisso)
Identidade do Signatário
Nacionalidade do 
Signatário
CPF do Signatário

Especificação

LOTE ÚNICO

Item Qtd Especificação VALOR
 UNIT.
 C/ ICMS

VALOR 
UNIT.
S/ ICMS

TOTAL 
C/ ICMS

TOTAL
S/ ICMS

01 01 

Contratação de empresas especializadas para 
fornecimento  de  café  da  manhã,  almoço  e 
jantar  para  militares   presos,  condenados, 
aguardando  julgamento  e/ou  à  disposição  da 
Justiça,  na  sede  do  3º  Batalhão  de  Polícia 
Militar de Minas Gerais, mediante fornecimento, 
conforme liberação de crédito orçamentário.

Prazo de Validade da 
Proposta

60 dias

1 Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento e 
instalação do objeto da presente licitação;

2 Declaro que a empresa proponente é (  ) ; não é (  )  Micro Empresa

3  Declaro  que  a  empresa  proponente  é  (   )  ; não  é  (   )   optante  do  SISTEMA SIMPLES 
NACIONAL.

Dados bancários Agência: Conta: Banco:

Local e data, 
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Assinatura do Representante Legal

ANEXO “III” - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE LANCHE E REFEIÇÃO A MILITARES 
RECOLHIDOS  À  DISPOSIÇÃO  DA 
JUSTIÇA NA SEDE  DO 3º  BATALHÃO, 
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A  POLÍCIA 
MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  POR 
INTERMÉDIO DO TERCEIRO BATALHÃO 
DA  POLÍCIA  MILITAR  –  3º  BPM  E  A 
EMPRESA ___________________.

Contrato  de  prestação  de  serviço  originário  do  Processo  de  Compra  nº  12506830362013,  da 
licitação  na  modalidade  Pregão  Eletrônico  para  contratação  de  empresa  especializada,  para 
fornecimento de café da manhã, almoço e jantar para policiais militares presos, condenados, 
aguardando julgamento e/ou à disposição da Justiça, na sede do 3º BPM, conforme descrição 
constante no objeto deste Edital. Este contrato será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001 e Decreto Estadual nº. 37.924 
de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, com suas alterações posteriores.

Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATANTE: Polícia Militar de Minas Gerais / Terceiro Batalhão
Endereço: Rua Pedro Duarte S/n, bairro Romana – CEP 39-100-000 Diamantina – MG
CNPJ: 
Representante Legal: 
Nº Polícia                     RG.:                            CPF nº 

CONTRATADA:
Endereço: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 
Representante Legal: 
TeleFAX: E-mail:
RG nº e CPF nº

Cláusula Segunda – DO OBJETO

Contratação  de  empresas  especializadas  para  fornecimento  de café  da  manhã, 
almoço  e  jantar  para  militares  presos,  condenados,  aguardando  julgamento  e/ou  à 
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disposição da Justiça, na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar, conforme especificações do 
3º BPM , ou seja,  utilizados pela PMMG no 3º BPM, no exercício 2014, conforme liberação 
de crédito orçamentário e especificações constantes no “ANEXO I” deste Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA   - DO PREÇO

O preço global do presente contrato é de R$.......... (….................) no qual já estão incluídas 
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços 
unitários por item:
ITEM ESPECIFICAÇÃO SUSCINTA QUANT. UNITÁRIO R$ TOTAL R$
01 café da manhã 1825 R$ …........ R$ …...............
02 almoço e jantar 3650 R$ …........ R$ …...............

CLÁUSULA QUARTA   - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

A  CONTRATADA  obriga-se  a  entregar  os  serviços  executados  citados  na  Cláusula 
Segunda,  no endereço indicado no Anexo “I”  do instrumento convocatório,  ou seja:  Rua 
Pedro Duarte, S/Nr, Bairro Romana, Diamantina – MG. A Entrega deverá ser no Corpo da 
Guarda do Quartel ou equivalente (Sala de Armas, Sala de Operações), com a equipe dos 
policiais  de  serviço  no  momento.  Contatos  deverão  ser  feitos  pelos  38-3532-1100, 
Almoxarifado (Ramal 1121) ou SRH (Ramal 1101) da Unidade nos seguintes horários: nas 
quartas-feiras, de 08:30 às 12:00 horas; e nos demais dias úteis da semana de 08:30 às 
11:30 horas e de 14:00 às 18:00 horas, visando assegurar o seu pleno uso, sob pena de 
aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA   - DA GARANTIA DO OBJETO

Conforme proposta da CONTRATADA, o objeto indicado na Cláusula Segunda é garantido 
pelo  período  indicado  no  Anexo  “I”  do  instrumento  convocatório,  contra  quaisquer 
irregularidades apresentadas na execução do serviço, sendo de sua inteira responsabilidade 
a  reparação  da  irregularidade  ou  irregularidades  apresentadas,  sem  prejuízo  de  outras 
condições  estabelecidas  no  Instrumento  Editalício  que  rege  a  presente  contratação  de 
serviços.

PARÁGRAFO  ÚNICO   - Todo  reparo  na  irregularidade  apresentada  no  objeto  ofertado, 
respeitadas as  exceções previstas  neste  contrato,  serão prestados pela  CONTRATADA, 
sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA   - Do Pagamento
O  pagamento  das  importâncias  correspondentes  ao  serviço  executado  efetivamente 
entregue e julgado conforme pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 
Materiais  (CPARM)  serão  efetuados  em até  30  (trinta)  dias  após  a  efetivação  de  seu 
recebimento e somente serão autorizados mediante a apresentação das primeiras vias das 
respectivas Notas Fiscais a serem remetidas à Seção de Orçamento e Finanças (SOFI), com 
declaração de recebimento pela CPARM em seu verso.
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§ 1º Para receber o pagamento a contratada deverá indicar em sua proposta e no corpo da 
Nota Fiscal, o Nº de empenho, unidade executora, o Banco, Agência e nº da conta corrente 
a ser creditado o valor devido.  
§ 2º -  Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer serviço, o prazo de 
pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
§  3º -  Na  ocorrência  de  necessidade  de  providências  complementares  por  parte  da 
CONTRATADA,  o  decurso  de  prazo  para  pagamento  será  interrompido,  reiniciando  a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 
atualização financeira.

CLÁUSULA SÉTIMA   - Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias: 
1251.06.181.141. 4232.0001.339039-03.10.1.0; 
1251.06.181.141. 4289.0001.339039-03.10.1 0;
1251.06.181.141. 4290.0001.339039-03.70.1.0.

CLÁUSULA OITAVA   - Das Obrigações

Constituem obrigações das partes:
I - DA CONTRATADA
a)  entrega dos serviços  no  local  determinado e  dar  garantia  de  acordo com os  prazos 
estabelecidos na proposta, contados a partir da data da assinatura do presente instrumento, 
quando solicitados no Anexo I do instrumento convocatório;
b) responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do serviço, com transporte em 
veículos especializados, conforme normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, desde 
a origem até sua entrega no local de destino e vice versa;
c)  manter,  durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por  ineficiência  ou  irregularidade  cometidas  por  seus  empregados,  convenientes  ou 
prepostos, envolvidos na execução do contrato;
e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;
f) assumir,  relativamente  a  seus  empregados  e  prepostos,  todas  as  providências  e 
obrigações  estabelecidas  na  legislação  específica,  inclusive  em  caso  de  acidente  de 
trabalho, ainda que verificados nas dependências da CONTRATANTE, os quais com esta 
não terão qualquer vínculo empregatício.
g) a CONTRATANTE reconhece desde já os Direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da lei 8666/93.
h) credenciar preposto (s) para representá-la junto ao CONTRATANTE, com a incumbência 
de resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato;
I)  refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza, sempre 
às suas expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de garantia;
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j)  fornecer ao  CONTRATANTE catálogo, microfichas e/ou listas de preços oficiais, tabelas 
de tempos de reparos do fabricante, sempre atualizados, em mídia magnética ou escrita,  
sobre os quais serão garantidos os descontos, se ofertados pelo fabricante;
k) permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pelo CONTRATANTE dos serviços a 
serem executados, por servidor e/ou por preposto por ela indicados, facultando-lhes o livre  
acesso às instalações em que os trabalhos serão desenvolvidos, quando for necessária a 
vistoria,  para  comprovação  da  perfeita  execução  dos  serviços  e  verificação  das  peças 
empregadas.
l)  emitir  Nota  Fiscal/Fatura  para  cada  orçamento  aprovado  pelo  CONTRATANTE, onde 
deverão constar os custos reais e definitivos dos preços das alimentações. Aplicado o preço 
estabelecido no contrato e o custo real e definitivo.

II - DA CONTRATANTE

a) comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução 
do contrato;
b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;
c) fiscalizar a execução do contrato, informando à CONTRATADA para fins de supervisão;
d) assegurar ao pessoal da CONTRATADA o acesso às instalações do 3º BPM, para a 
formalização que serão executados os serviços;
e) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.
f) notificar ao CONTRATADO, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades

CLÁUSULA NONA   - Das Penalidades
O descumprimento total  ou parcial  deste Termo de Contrato  ensejará a aplicação das 
seguintes sanções:
I) Advertência escrita;
II) – Multa – nos seguintes índices percentuais;
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do  
fornecimento não realizado; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou Contrato, em caso de recusa 
do Adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem 
impróprio  ao  uso  a  que  é  destinado,  ou  diminuam-lhe  o  valor,  ou,  ainda,  fora  das 
especificações contratadas;
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Estadual, por prazo definido no artigo 6º, da Lei Estadual nº 13.994, 
de 2001 e nos artigos 26 e 27 do Decreto Estadual nº 44.431/06;
IV)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública 
Estadual,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1º -  O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II,  será descontado do valor da 
garantia  prestada,  retido  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração  ou  cobrado 
judicialmente. 
§ 2º - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação 
dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 
§  3º  A  pena  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais  sanções 
restritivas de direitos; 
As sanções previstas nos itens I, III e IV, poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista 
no inciso II, ou não, de acordo com a gravidade da infração, assegurado o direito de defesa 
prévia à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito.

Findo  o  processo  de  multa,  caso  o  fornecedor  não  tenha  nenhum  crédito  para 
pagamento  em  seu  favor  para  o  devido  desconto,  não  será  efetivado  nenhum 
pagamento até que a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.
Consideram-se motivos de força maior  ou caso fortuito:  atos de inimigo público,  guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos  assemelhados  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes 
contratantes.
§  1º  - As  multas  estipuladas  no  inciso  II,  desta  cláusula,  serão  aplicadas  nas  demais 
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
§ 2º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 2 
(dois) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas 
Fiscais  e/ou  Faturas  por  ocasião  do  pagamento,  ou  cobrado  judicialmente  se  julgar 
conveniente.
§ 3º - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 
parte,  quando  o  atraso  na  entrega  do  serviço  for  devidamente  justificado  pela 
CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, 
para a completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA   - Da Fiscalização

A  fiscalização  da  execução  do  contrato  será  exercida  por  um  representante  da 
CONTRATANTE, devidamente credenciado por autoridade competente da mesma, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do cumprimento do contrato e exercer 
em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei nº 8.666, de 21 de junho de  
1993.  A  CONTRATANTE deverá  ser  informada de  quaisquer  irregularidades  porventura 
levantadas pelo seu representante na execução do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz 
a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de 
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imperfeições  técnicas,  vício  redibitório  e,  na  ocorrência  desses,  não  implica  em 
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O chefe do Almoxarifado do 3º BPM e seus auxiliares ficarão 
encarregados de acompanhar a fiel execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA   – DA VIGÊNCIA

O Presente contrato terá vigência a partir da sua assinatura até 31/12/2014, nos termos do 
Art 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo ser, por acordo entre 
as  partes,  devidamente  justificado,  prorrogado  por  até  60  meses,  desde  que  não  haja 
manifestação em contrário por parte da  CONTRATADA, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias ou a qualquer tempo, por parte da CONTRATANTE.
Cláusula Décima Segunda – Das Alterações
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade 
superior, dentro do exercício financeiro vigente, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA   – DA RECISÃO
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos casos previstos nos incisos I a XII e 
XVII do Art. 78, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e amigavelmente nos termos do 
Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78, da mesma Lei.
PARÁGRAFO  ÚNICO     -  Na  hipótese  de  a  rescisão  ser  procedida  por  culpa  da 
CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos que a que tem direito, 
até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA   - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

I  - A  tolerância  de  qualquer  atraso  ou  inadimplência  por  parte  da  CONTRATADA  não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual.
II - É vedado à CONTRATADA sub contratar total ou parcialmente o serviço. 
III - A CONTRATADA não se obriga a adquirir todo o serviço previsto no Anexo I, e sim de 
acordo com a demanda da UNIDADE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma 
resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA   – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

Os casos omissos serão resolvidos em consonância com a Lei  nr 14167/02, Decreto nr 
44.786/08, Lei Federal 8666/93 e demais normas pertinentes, ficando desde já eleito o foro 
de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato em renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 
este contrato que, depois de lido e acordado, será assinado pelas partes contratantes e 
pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do 
original.

DIAMANTINA, _____ de ________________ de _________.

Pela Contratante:

JOÃO CARLOS MESQUITA DE MORAES, TEN CEL PM
Ordenador de despesas –3º BPM

Pela Contratada:         

                     ______________________________________________
Contratada

Testemunhas: _______________________________________________________

C.I:                                CPF:

                       __________________________________________________________

C.I:                              CPF:
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