
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO 
EDITAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

Tipo: MENOR PREÇO POR QUILOGRAMA DE REFEIÇÃO

Participação: AMPLA

Processo Nº 1255125 000001/2022

OBJETO: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA
EXPLORAÇÃO  DE  ATIVIDADE DE  RESTAURANTE  E  LANCHONETE,  POR  PARTE  DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE REFEIÇÕES, NA ESCOLA DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS (EFSd) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  conforme
especificações mínimas constantes do Anexo I e condições estipuladas no Edital. 

RECIBO

A  Empresa  ______________________________________________________________  retirou
este  Edital  de  licitação  e  deseja  ser  informada  de  qualquer  alteração  pelo  e-mail
_____________________________________ , aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS

GERAIS pelo e-mail: cae-licitacoes@pmmg.mg.gov.br

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A  ACADEMIA  DE  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS NÃO  SE  RESPONSABILIZA  POR

COMUNICAÇÕES  À  EMPRESA  QUE  NÃO  ENCAMINHAR  ESTE  RECIBO  OU  PRESTAR

INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.
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1. DO PREÂMBULO
O  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  ATRAVÉS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS
representada pelo  CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (CAE), realizará a licitação na
modalidade  Pregão  Eletrônico  nº  01/2022,  em  sessão  pública,  através  do  site
www.compras.mg.gov.br,  para  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  ONEROSA  DE  USO  DE
ESPAÇO  PÚBLICO  PARA  EXPLORAÇÃO  DE  ATIVIDADE DE  RESTAURANTE  E
LANCHONETE, POR PARTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE
REFEIÇÕES, NA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (EFSd) DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, conforme especificações do Termo de Referência e demais documentos anexos
ao Edital. 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, Lei
Estadual nº 20.826, de 31 de julho de 2013, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, 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 45.902/2012, de 27 de janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº
45.035, de 02 de fevereiro de 2009, nº 45.749, de 05 de outubro de 2011, nº 48.012 de 22 de julho
de 2020, pela Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007,
pela Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações e demais
legislações pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas pelo presente edital.
1.1  O  pregão  será  realizado  pela  Pregoeira:  nº  157.387-2,  2º  SGT PM  Jéssika  dos  Santos
Fernandes. Suplentes: nº 107.052-3, 1º Ten PM Sidney Mayrink Gonzaga e nº 126.028-0, 1º Ten
PM Marcus Paulo Lopes Pereira. Membros da equipe de apoio: nº 137.448-7, 2º Sgt PM Robert
Alves de Souza; nº 140.534-9,  2º Sgt PM Guilherme Henrique Gomes, nº 135.588-2, 3º Sgt PM
Igor Alessandro  Santos;  designados  pelo  Ten  Cel  PM Chefe  do  Centro  de  Administração  de
Ensino (CAE), Ordenador de Despesas, a partir de 08/03/2021, 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 Substituto do
Chefe do CAE é o  Maj  Paulo da Silva Moreira Filho,  nº  103.612-8,  Publicação:  Jornal  Minas
Gerais, nº 167 de 21/08/2021, pg 03.
1.2. As  Propostas  Comerciais  deverão  ser  encaminhadas,  através  do  site
www.compras.mg.gov.br, até as 09:00 (nove horas) do dia 03 de fevereiro de 2022. A abertura
das Propostas Comerciais e o início da sessão será no dia 03 de fevereiro de 2022, às 09:01
(nove horas e um minuto).
1.3. Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário oficial de
Brasília/DF.
1.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo se houver comunicação
em contrário por parte do Pregoeiro. 

2. DO OBJETO
CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  ONEROSA  DE  USO  DE  ESPAÇO  PÚBLICO  PARA
EXPLORAÇÃO  DE  ATIVIDADE DE  RESTAURANTE  E  LANCHONETE,  POR  PARTE  DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE REFEIÇÕES, NA ESCOLA DE
FORMAÇÃO  DE SOLDADOS (EFSd) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  conforme
especificações do Termo de Referência e demais documentos anexos ao Edital. 

Código

SIAD
Descrição

Unidade de

aquisição
Quantidade

Preço de

Referência

96482 CONCESSÃO ONEROSA DE Quilograma 01 R$ 39,90
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ESPAÇO PÚBLICO PARA

EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE

RESTAURANTE E LANCHONETE

AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO são as estabelecidas no Termo de Referência e Anexo I do
Edital. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto
desta licitação, desde que previamente credenciados perante o sistema COMPRAS MG.
3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
3.2.1. se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;
3.2.2. forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública
Estadual;
3.2.3. forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou
indireta Federal, Estadual ou Municipal;
3.2.4. não atendam ao estipulado no item 3.1.
3.3. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
3.4. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
3.5. O licitante deverá encaminhar eletronicamente a sua proposta de preço e declarar, em campo
próprio do sistema eletrônico,  que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta atende às demais exigências previstas no Edital.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para  acesso  ao  sistema  eletrônico,  os  licitantes  deverão  credenciar  pelo  menos  um
representante  pelo  site  www.compras.mg.gov.br,  opção  “FORNECEDORES”,  conforme
instruções nele contidas, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do
pregão eletrônico.
4.1.1. A  aprovação  do  credenciamento  do  representante  do  licitante  pelo  CAGEF  implica
liberação  do  login e  senha  de  acesso  para  participação  no(s)  pregão(ões)  eletrônico(s)
realizado(s) no site de compras do Estado de Minas Gerais – www.compras.mg.gov.br.
4.1.2. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pela Central de
Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 155 (para Capital ou cidades do interior de
Minas Gerais) ou (31) 3303 7995 (para outras localidades).
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação
efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  ao  provedor  do  sistema  ou  à
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  coordenadora  do  sistema  eletrônico,
responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  de  uso  indevido  da  senha,  ainda  que  por
terceiros.
4.3. O  credenciamento  do(s)  representante(s)  vinculado(s)  a  um  licitante  junto  ao  sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação
das sanções previstas no item 14 do presente Edital.
4.4. O licitante 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 SEPLAG nº
58/2007, contemplados nos itens 6.3 e 7 deste Edital, deverão comprovar a condição de pequena
empresa, quando do seu credenciamento no CAGEF, com a apresentação:
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4.4.1. se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, do original ou de cópia autenticada
do ato de enquadramento arquivado ou da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da
sede da pequena empresa;
4.4.2. se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia autenticada do
ato de enquadramento arquivado ou da Certidão de Breve Relato ou equivalente da sede da
pequena empresa;
4.4.3.  da declaração de  porte  feita  pelo  representante  da empresa,  sob as  penas  da lei,  na
hipótese  de  o  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  não  emitir  os  documentos
mencionados  nos termos  da  Lei  Complementar  Federal  n°  123/06,  mediante  a  comprovação
dessa circunstância.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
5.1.  As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site  www.compras.mg.gov.br, na
opção “PREGÃO”, até o 03 de fevereiro de 2022, às 09:00 (nove horas), após o preenchimento
do  formulário  eletrônico,  com manifestação  em campo próprio  do  sistema de  que  tem pleno
conhecimento  e  que  atende  às  exigências  de  habilitação  e  demais  condições  da  proposta
comercial previstas no Edital e seus anexos.
5.1.1. O sistema possuirá campo próprio para que a pequena empresa declare que apresenta
restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal, declarando que atende
às demais exigências da habilitação e se compromete a adotar todas as medidas necessárias, em
razão do prazo concedido para este  fim,  para tentar  promover  sua regularização fiscal,  caso
venha a formular o lance vencedor.
5.2. Todas  as  condições  estabelecidas  para  o  lote/aquisição/serviço  pelo  Anexo  I  serão
tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.
5.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta dias) dias a contar da data marcada
para a abertura das mesmas.
5.4. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros
e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre  o  fornecimento  do  objeto  da  presente  licitação,  os  quais  ficarão  a  cargo  única  e
exclusivamente da CESSIONÁRIA.
5.5. Todos  os  preços  ofertados  deverão  ser  apresentados  em  moeda  corrente  nacional,  em
algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
5.6. A proposta deverá atender à totalidade da quantidade exigida em cada lote/aquisição/serviço,
não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto. 
5.7. O preço total proposto para o lote/aquisição deverá ser o somatório dos preços unitários de
seus respectivos itens, multiplicados pelos quantitativos estimados para a contratação de cada
item. 
5.8. Até o horário previsto para o término do envio das propostas, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente enviada. 
5.9. Os licitantes estabelecidos no estado de Minas Gerais  ficam isentos do ICMS,  conforme
dispõe o art. 6º e item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto Estadual nº 43.080, de 13 de
dezembro de 2002, e suas alterações.
5.9.1. O  fornecedor  mineiro  deverá  informar  em  suas  propostas  comerciais  as  informações
relativas ao preço do produto (ou serviço) e o preço resultante da dedução do ICMS.
5.9.2. A classificação das propostas, etapa de lances e o julgamento dos preços serão realizados
a partir dos preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS.
5.9.2.1.  O licitante deverá informar os preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao
ICMS ao inserir a sua proposta comercial no Portal de Compras.
5.9.3.  O  disposto  nos  subitens  5.9.1  e  5.9.2  não  se  aplicam  aos  contribuintes  mineiros
enquadrados  como  pequena  empresa  optante  pelo  regime  do  Simples  Nacional  e  para
contratação de serviços.
5.9.4. As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar em
suas propostas apenas os preços com ICMS.
5.9.5. As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas
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conforme o disposto nos itens 5.9.1 a 5.9.2.
5.9.6. As  pequenas  empresas  mineiras  de  que  trata  o  item  5.9.4, deverão  anexar  em  suas
propostas comerciais a ficha de inscrição Estadual na qual conste a opção pelo Simples Nacional,
podendo  o  pregoeiro,  na  sua  falta,  consultar  a  opção  por  este  regime  através  do  site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
5.9.7. O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os documentos de
habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais ofertados durante
a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da dedução do ICMS, o
preço normal de mercado dos produtos ou serviços.
5.10. Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para
participar do Pregão Eletrônico. 
5.11. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta
licitação.
5.12. O preço deverá ser apresentado numericamente e por extenso.  Ocorrendo divergências
entre o preço unitário e o valor total, prevalecerá o unitário, com a respectiva correção do valor
total. Caso a divergência ocorra entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por
extenso.
5.13. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não
será inferior a 8 (oito) dias úteis, contados da data de publicação do aviso do edital. 

6. DA HABILITAÇÃO
6.1. Após  a  divulgação  do  edital  no  sítio  eletrônico,  os  licitantes  encaminharão
concomitantemente, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos
no edital  e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública.
6.1.1. A etapa de que trata o item 6.1 será encerrada com a abertura da sessão pública.
6.1.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, assegurado aos demais licitantes o direito
de acesso aos dados constantes desse sistema.
6.1.3. O envio dos documentos de habilitação exigidos no edital e da proposta, nos termos do
disposto no item 6.1, ocorrerá por meio de chave de identificação e senha de acesso ao sistema.
6.1.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
6.1.5. A falsidade da declaração de que trata o subitem 6.1.4 sujeitará o licitante às sanções
previstas no Decreto nº 48.012/2020.
6.1.6. Os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  os  documentos  de  habilitação  e  a  proposta
inseridos no sistema até a abertura da sessão pública.
6.1.7. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, a
que  se refere  o  item 6.1,  não  haverá  ordem de  classificação das  propostas,  o  que ocorrerá
somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX do Decreto nº 48.012/2020.
6.1.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do  pregoeiro  e  para  acesso  público  após  o
encerramento do envio de lances.
6.1.9. Os  documentos  complementares  à  proposta  e  à  habilitação,  quando  necessários  à
confirmação daqueles exigidos no edital, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo definido no instrumento convocatório
e em observância ao § 2º do art. 38 do Decreto nº 48.012/2020. 

6.2. DA REGULARIDADE JURÍDICA
6.2.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
6.2.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações ou instrumento consolidado,
devidamente  registrado  na  Junta  Comercial,  tratando-se  de  sociedades  empresárias  ou
cooperativas,  e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
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designação de seus administradores;
6.2.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
6.2.4.  Decreto  de  autorização,  tratando-se  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.

6.3. DA REGULARIDADE FISCAL
6.3.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
6.3.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
6.3.3. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;
6.3.4. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
6.3.5. Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), ou prova
de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;
6.3.6.  a pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da
regularidade fiscal.
6.3.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena empresa,
assegurar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo tempo inicial corresponderá ao momento em
que  a  pequena  empresa  for  declarada  vencedora  do  certame,  para  a  devida  e  necessária
regularização, observando o disposto no artigo 110, da Lei Federal nº 8.666, de 21jun93.
6.3.6.1.1. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do
direito à contratação, bem como na sujeição às sanções administrativas previstas neste edital.
6.3.6.2. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
6.3.6.3. O prazo previsto no item 6.3.6.1, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido
pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração.
6.3.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,  mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento à Lei nº
12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, sendo, a partir de 4 de janeiro de
2012, documento indispensável à participação em licitações públicas.

6.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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, 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,  com  prazo  de  validade  de  180  (cento  e  oitenta)  dias
contados a partir da data de sua expedição.

6.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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,  com
indicação do serviço, qualidade do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições da
prestação do serviço/aquisição.

6.6. DAS DECLARAÇÕES
Juntamente com os documentos referidos neste item e suas respectivas seções anteriores, serão
apresentadas para fins de habilitação, as declarações conforme o modelo a seguir:
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DECLARAÇÕES

Declaro, para os devidos fins, junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas
gerais  –  CAGEF,  sob  as  penas  da  lei,  que  as  informações  abaixo  sobre  o
fornecedor, ....................................,  CNPJ nº ..............................., são firmes e verdadeiras:

1- 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;

2- 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;

3-  O porte  da empresa é  ….................,  de  acordo  com o definido na  legislação  pertinente,
especialmente o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
que  não  possui  nenhum  impedimento  para  contratar  com  a  Administração  Pública,  não  foi
declarado  inidôneo  por  qualquer  ente  federado  em  qualquer  das  esferas  da  Administração
Pública.

Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente ao CAGEF a ocorrência de
qualquer fato impeditivo ou posterior a esta declaração que interfira nos dados constantes dos
registros cadastrais do estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, ....... de .................. de 2022.
________________________________________________________________

Nome/assinatura do sócio procurador ou representante legal

6.7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.7.1. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:
I - à habilitação jurídica;
II - à qualificação técnica;
III - à qualificação econômico-financeira;
IV - à regularidade fiscal e trabalhista;
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando
necessário;
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no inciso
XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
6.7.1.1. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do item 6.7.1
poderá ser substituída pelo registro cadastral no CAGEF. 
6.7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com
tradução livre.
6.7.2.1. O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no Brasil,  com poderes para
receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o
instrumento de mandato com os documentos de habilitação.
6.7.2.2. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de preços,  os documentos de que trata o item 6.7.2 serão traduzidos por
tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
6.7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas:
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I  -  a  comprovação  da  existência  de  compromisso  público  ou  particular  de  constituição  de
consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas
no edital e representará as consorciadas perante o Estado;
II  -  a  apresentação  da  documentação  de  habilitação  especificada  no  edital  para  empresas
consorciadas;
III - a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada
empresa consorciada, na forma estabelecida no edital;
IV  -  a  demonstração,  por  cada  empresa  consorciada,  do  atendimento  aos  índices  contábeis
definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;
V - a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas
etapas da licitação e durante a vigência do contrato;
VI - a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas
brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I;
VII - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.
6.7.3.1. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de
mais de um consórcio ou isoladamente. 
6.7.4. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele
abrangidos.
6.7.4.1. Os documentos  exigidos  para  habilitação  que  não  estejam contemplados  no  CAGEF
serão enviados nos termos do disposto no art. 26 do Decreto nº 48.012/2020.
6.7.4.2. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento
da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo
definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo mínimo
previsto no § 2º do art. 38 do Decreto nº 48.012/2020.
6.7.4.3. A verificação pelo órgão ou pela entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para fins de
habilitação.
6.7.4.4. Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às
exigências  para  habilitação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  subsequente  e  assim
sucessivamente,  na ordem de classificação,  até a apuração de uma proposta que atenda ao
edital,  em  relação  à  qual  será  realizada  a  negociação  prevista  no  art.  38  do  Decreto  nº
48.012/2020.
6.7.4.5. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte será exigida nos termos do disposto no art. 6º do Decreto nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
6.7.4.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado
vencedor. 
6.7.5. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC) emitido
pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) poderá
apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento exigido
para este certame,  exceto ao documento exigido no Item 6.5 de apresentação obrigatória,
desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento constante no
CRC esteja com a validade expirada, tal documento não poderá ser utilizado como substituto,
devendo ser apresentado o documento exigido para este certame com a validade em vigor.
6.7.5.1.  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.
6.7.6. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original  ou por
qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  em  cópia  simples
acompanhada do respectivo original, para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua
equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação
feita em veículo de imprensa apropriado.
6.7.6.1. 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.
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6.7.6.2. A  Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos  meios
eletrônicos,  no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
6.7.7. O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do
licitante vencedor.

7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
7.1. A partir  do dia e horário previsto no edital,  a sessão pública na internet será aberta pelo
pregoeiro com a utilização de sua chave de identificação e senha de acesso ao sistema.
7.1.1. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet mediante a utilização de sua
chave de identificação e senha de acesso ao sistema.
7.1.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os
licitantes. 
7.2. O  pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  com base  em informações  descritivas
incluídas em formulário do sistema, e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos no edital.
7.2.1. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada no sistema e disponibilizada
em tempo real para todos os participantes.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
7.3.1. Somente  as  propostas  classificadas  pelo  pregoeiro  participarão  da  etapa  de  envio  de
lances. 
7.4. No dia e horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do
pregão eletrônico, com a abertura das propostas comerciais.
7.4.1. Abertas as propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas
as  especificações  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  e  seus  Anexos,  para  que  os
proponentes  possam  participar  da  etapa  competitiva.  Serão  desclassificadas  aquelas  que
estiverem em desacordo com o instrumento convocatório. 
7.4.2. Após a abertura das propostas,  no horário previsto neste  Edital,  o  Pregoeiro iniciará a
sessão de lances do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

8. DOS LANCES
8.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que
os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema.
8.1.1.  O  licitante  será  imediatamente  informado  do  recebimento  do  seu  lance  e  do  valor
consignado no registro.
8.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura
da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.
8.1.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor  inferior ou com maior percentual de
desconto  em relação  ao último  lance  por  ele  ofertado  e  registrado  pelo  sistema,  observado,
quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidirá  tanto em relação aos lances intermediários  quanto em relação ao lance que cobrir  a
melhor oferta.
8.1.4. Não serão aceitos lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro
no sistema.
8.1.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.2. Será  adotado para  o  envio  de lances no pregão eletrônico  o  modo de disputa  aberto e
fechado. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.
8.3. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá
duração de 15 (quinze) minutos.
8.3.1. Encerrado o período previsto no item 8.3, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente  dos  lances  e,  transcorrido  o  período  de  até  10  (dez)  minutos,  aleatoriamente
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
8.3.2. Encerrado o período de que trata o item 8.3.1, o sistema abrirá a oportunidade para que o
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autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por cento
superiores à de valor mais baixo possam ofertar um lance final fechado em até 5 (cinco) minutos,
que será sigiloso até o encerramento deste período.
8.3.3. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 8.3.2, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de mais 3
(três), poderão oferecer um lance final fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o
encerramento do prazo.
8.3.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 8.3.2 e 8.3.3,  o sistema ordenará os
lances conforme sua vantajosidade.
8.3.5. Na ausência de lance final  fechado classificado nos termos dos subitens 8.3.2 e 8.3.3,
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de mais 3 (três),
na ordem de classificação, possam ofertar um lance final fechado em até 5 (cinco) minutos, que
será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no subitem
8.3.4.
8.3.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa
fechada, nos termos do disposto no subitem 8.3.5. 
8.4. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
8.5. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e
quatro)  horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio  eletrônico  utilizado para
divulgação. 
8.6. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos
art. 44 e art. 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da
aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 
8.7. O critério de desempate previsto no § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será
aplicado, nos termos do art. 36 do Decreto nº 48.012/2020, caso não haja envio de lances após o
início da fase competitiva.
8.7.1. Na  hipótese  de  persistir  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 
8.8.  Encerrada a fase de lances e ordenadas as ofertas, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor,
para que possa ser obtido preço mais favorável, e subsequentemente decidir sobre sua aceitação.
8.9.  A oferta única poderá ser aceita, desde que essa atenda a todas as exigências do Edital e
que seu preço seja compatível com os praticados pelo mercado. 
8.10.  O  pregoeiro  anunciará  o  licitante  detentor  da  melhor  oferta  imediatamente  após  o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e
decisão do pregoeiro sobre a aceitação do lance de menor valor.

9. DO JULGAMENTO
9.1. O critério de julgamento será o de  MENOR PREÇO POR QUILOGRAMA DA REFEIÇÃO,
apurado de acordo com o Anexo I - Termo Referência e demais anexos. 
9.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
9.2.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às
exigências fixadas neste Edital ou determinar preços manifestamente inexequíveis.
9.2.2. Quando necessário, o pregoeiro poderá solicitar ao licitante que demonstre a exequibilidade
de seus preços. 
9.2.3. O pregoeiro consultará por meio eletrônico, quando for o caso, a situação de regularidade
do licitante detentor da melhor proposta perante o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do
Sistema Integrado  de Administração  de  Materiais  e  Serviços,  SIAD,  nos  documentos  por  ele
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abrangidos.
9.3. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.3. Se a proposta ou lance de  MENOR PREÇO POR QUILOGRAMA DA REFEIÇÃO não for
aceitável  ou se o licitante não atender  às exigências habilitatórias,  o pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
verificação da habilitação do seu ofertante, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
9.5. Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até o
momento,  será  assegurado  às  pequenas  empresas  o  direito  de  preferência  à  contratação,
observadas as regras dos itens 8.6 e 8.7:
9.5.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,  será assegurado o
prazo previsto no item 6.3.6.1, para a devida e necessária regularização.
9.5.3.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e
registrar no  chat que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e
horário informados no site  www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do
lote/aquisição/serviço em referência.
9.5.4. Constatado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  Edital,  a  pequena  empresa  será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.5.5. Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de
habilitação,  o  pregoeiro  convocará  as  pequenas  empresas  remanescentes,  na  ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.5.6. Caso  não  haja  pequena  empresa  dentro  da  situação  de  empate  ou  não  ocorra  a
apresentação de nova proposta de preço ou não sejam atendidas as exigências documentais de
habilitação,  o  pregoeiro  adjudicará  o  objeto  do  certame  ao  licitante  originalmente  declarado
vencedor.
9.6. O disposto no item anterior 9.5 somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver
sido apresentada por pequena empresa.
9.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com o
autor da oferta de MENOR PREÇO POR QUILOGRAMA DA REFEIÇÃO com vistas à redução do
preço.
9.8. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos
do  procedimento  e  as  ocorrências  relevantes,  que  estará  disponível  para  consulta  no  site
www.compras.mg.gov.br
9.9.  No caso de aquisição de bens comuns, quando o lote/aquisição/serviço for composto por
mais de um item e o julgamento for pelo valor global do lote/aquisição/serviço, ao final da sessão,
o licitante vencedor no lote/aquisição/serviço deverá reencaminhar a proposta de preços, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, discriminando o valor unitário de cada item, em conformidade com o
valor do lance vencedor e com critérios definidos no item 5 deste Edital, por meio eletrônico. 
9.10. No caso de contratação de serviços comuns, ao final da sessão, o licitante vencedor do
lote/serviço deverá encaminhar a planilha de custos prevista no Edital, com os respectivos valores
em conformidade com o valor do lance vencedor e com critérios definidos no item 5 deste Edital,
por meio eletrônico. 
9.11. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar
pelo sistema contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
9.11.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais
licitantes.
9.11.2. O prazo para envio dos documentos complementares, adequados ao último lance ofertado
após a negociação de que trata o item 9.11 é de até 2 (duas) horas contadas da solicitação do
pregoeiro, exclusivamente via sistema.
9.11.3. Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exijam
apresentação de planilha de composição de preços, essa deverá ser encaminhada, no prazo de
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até  2  (duas)  horas,  com  os  respectivos  valores  readequados  ao  lance  vencedor  após  a
negociação.
9.12. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art.  38 do  Decreto nº 48.012/2020,  o
pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado
o disposto no parágrafo  único  do art.  7º  e no § 9º  do art.  26  do  Decreto nº 48.012/2020,  e
verificará  a  habilitação  do  licitante  conforme  disposições  do  edital,  observado  o  disposto  no
Capítulo X do Decreto nº 48.012/2020.
9.12.1. O pregoeiro deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de
seu preço, caso entenda que o preço é inexequível, para realizar o julgamento da proposta. 

10. DOS RECURSOS
10.1.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a
intenção  de  recorrer,  no  prazo  de  10  (dez)  minutos EXCLUSIVAMENTE  POR  MEIO  DO
SISTEMA  ELETRÔNICO  EM  FORMULÁRIOS  PRÓPRIOS,  em  campo  próprio,  sendo-lhe
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso ao Chefe do
Centro de Administração de Ensino (CAE), ficando os demais licitantes desde logo intimados a
apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, a partir do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.1.1. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da intenção
do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões do recurso e de eventuais
contrarrazões  pelos  demais  licitantes,  serão  realizados  exclusivamente  por  meio  do  sistema
eletrônico, em formulário próprio.
10.1.2. A apresentação de documentos  complementares relativos às peças indicadas no item
10.1,  se  houver,  e  desde que mencionados nas respectivas  peças,  será  efetuada mediante
protocolo junto à SECRETARIA do Centro de Administração de Ensino (CAE), localizada na
rua  Diábase,  320,  bairro  Prado,  Belo  Horizonte/MG,  no  prédio  principal  da  administração  da
Academia de Polícia Militar, em dias úteis, no horário de 08:30 às 11:50 horas ou de 13:00 às
16:50 horas, exceto às quartas-feiras que o horário será de 08:30 às 12:30 horas, observados os
prazos previstos no item 10.1.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo estabelecidos em
10.1 importará na decadência do direito de interposição de recurso e a adjudicação do objeto da
licitação pelo pregoeiro ao vencedor, na própria sessão.
10.3.  O  recurso  contra  a  decisão  do  pregoeiro  terá  efeito  suspensivo,  exceto  quando
manifestamente protelatório ou quando o pregoeiro puder decidir de plano.
10.4. O acolhimento de recurso importará na validação, exclusivamente, dos atos suscetíveis de
aproveitamento.
10.5.  Decididos  os  recursos  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  pela  autoridade  competente  e,
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a própria autoridade adjudicará o objeto da
licitação ao vencedor e homologará o processo para determinar a contratação.
10.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso,
ou quando existir, for acolhido por ele com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
11.2. Decididos  os  recursos  porventura  interpostos,  e  constatada  a  regularidade  dos  atos
procedimentais,  a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor,  quando o
pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará o procedimento licitatório.
11.3. Na adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com a dedução do
ICMS.

12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante, que tiver apresentado
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a proposta vencedora e aceita, será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento
equivalente.
12.1.1. O  instrumento  de  contratação  e  demais  atos  firmados  com  a  Administração,  serão
assinados  de  maneira  eletrônica,  por  intermédio  do  Sistema  Eletrônico  de  Informações  do
Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  SEI/MG,  por  meio  do  link
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em “Clique aqui se você ainda não está cadastrado”
12.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail  cae-
licitacoes@pmmg.mg.gov.br.
12.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na aceitação de
todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº
47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura
eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade
pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de
apuração civil, penal e administrativa.
12.1.4.  O  adjudicatário  deverá  comprovar  a  manutenção  das  condições  demonstradas  para
habilitação para assinar o contrato, bem como mantê-las durante a prestação dos serviços.
12.1.5. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou
se recuse a assiná-lo,  serão convocados os licitantes remanescentes,  observada a ordem de
classificação, para assinar o contrato, já ultrapassada a fase da aplicação, nesta hipótese, do
disposto no art. 5º do Decreto Estadual n° 44.630/07.
12.1.6. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá
manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade
de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 9º, incisos XIV e XV da
Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002. 
12.1.7. Como critério para a contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar os documentos
atualizados exigidos no item 6, que trata “DA HABILITAÇÃO”, exigidos neste Edital.
12.2.  O  representante  legal  do  licitante  que  tiver  apresentado  a  proposta  vencedora  deverá
assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da
comunicação.
12.3.  Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento
equivalente,  além do prazo estipulado no item 12.2,  somente será analisada,  se apresentada
antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
12.4. É vedada à CESSIONÁRIA subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto deste
Edital. 

13. DO PAGAMENTO
13.1. O valor mensal da Cessão Administrativa de Uso do Espaço Público deverá ser pago pela
CESSIONÁRIA diretamente ao CEDENTE, mediante Documento de Arrecadação Estadual - DAE,
conforme especificado no Termo de Referência, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, va-
lendo como prova da quitação o respectivo recibo do pagamento (DAE).
13.2. Mensalmente, com a necessária antecedência ao vencimento, a CESSIONÁRIA deverá pro-
curar a SOFI/CAE para emissão do DAE.
13.3. O eventual atraso no pagamento sujeitará à CESSIONÁRIA ao pagamento de multa contra-
tual, juros de mora, assim como atualização monetária do valor da parcela em atraso, que serão
aplicados à CESSIONÁRIA pela Academia de Polícia Militar.
13.4. A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 2% (dois por cento) do valor da
parcela em atraso.
13.5. Os juros de mora corresponderão a 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, sobre o valor da
parcela em atraso.
13.6. A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia seguinte
ao de seu vencimento, fixado até a data do efetivo pagamento, pro rata die, tendo como base o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na hipótese de extinção deste, o índice que vier
a substituí-lo por determinação legal.
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13.7. A multa não impede que a CEDENTE rescinda unilateralmente o termo de cessão adminis-
trativa de uso de espaço público decorrente desta licitação e aplique à CESSIONÁRIA as sanções
administrativas previstas.
13.8. Para pagamento de parcela mensal de cessão de uso vencida, que será acrescida de multa
de mora e atualizada monetariamente, a CESSIONÁRIA deverá obter o DAE atualizado direta-
mente junto à SOFI/CAE.
13.9. A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade da CESSIONÁRIA, refe-
rentes ao valor da cessão de uso do imóvel, impostos e taxas estaduais e municipais deverá ser
feita pela CESSIONÁRIA, mensalmente, junto ao fiscal do contrato.
13.10. Todos os repasses e ressarcimentos serão feitos por meio de Documento de Arrecadação
Estadual – DAE.
13.11. Os valores decorrentes de imposição de sanções administrativas, nos termos e condições
estabelecidos no CONTRATO serão acrescidos no Documento de Arrecadação Estadual – DAE.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Sanções aplicáveis no procedimento licitatório (pregão) - Durante os atos da Licitação,
qualquer licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito de ampla defesa, bem como aos que descumprirem total ou parcialmente
os contratos celebrados, serão aplicadas as sanções previstas no art. 38 do Decreto Estadual nº
45.902, de 27 de janeiro de 2012 c/c art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008
e  art.  87  da  Lei  nº  8.666  de  21  de  junho  de  1993,  com  observância  do  devido  processo
administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei
nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, as disposições da Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001,
além dos seguintes critérios:
14.1.1. Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor
sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a  determinação  da
adoção das necessárias medidas de correção.
14.1.2. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos:
a)  0,3%  (três  décimos  por  cento)  por  dia,  até  o  trigésimo  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  do
fornecimento ou serviço não realizado,  ou sobre a  etapa do cronograma físico de obras não
cumpridas;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou do Contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, 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 lhe diminuam o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas.
14.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994, de 2001, e no
Decreto Estadual nº 45.902/2012.
14.1.4. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação  do  fornecedor  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos
resultantes  de  ação  ou  omissão  do  mesmo,  obedecido  o  disposto  no  Decreto  Estadual  nº
45.902/2012.
14.1.5. Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública
Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de
até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou
serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumpridas, conforme
previsão constante do art. 86 da Lei nº 8.666/93.
14.1.6. A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua previsão
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expressa e suficiente no edital e no Contrato, quando houver, por meio de cláusula que contenha
a  indicação  das  condições  de  sua  imposição  no  caso  concreto  bem  como  dos  respectivos
percentuais aplicáveis, conforme art. 86 e inc. II do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
14.1.7. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas
de  direito,  constante  deste  edital,  facultada  a  defesa  prévia  do  interessado,  no  respectivo
processo, no prazo de cinco dias úteis.
14.1.8. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.
14.1.9. Em  conformidade  com  o  disposto  no  caput  do  art.  38  do  Decreto  nº  45.902/12,
constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas pessoas jurídicas,
os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade
poderão ser  a elas estendidos,  bem como às  pessoas naturais  envolvidas,  sem prejuízo das
demais medidas administrativas e judiciais cabíveis.
14.1.10. Aplicar-se-á o acima disposto quando:
I – for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou sócio 
majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e
II – tenha objeto social similar ao da sociedade punida.

14.2. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES
14.2.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado no CAGEF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:
I - não entregar a documentação exigida no edital;
II - apresentar documentação falsa;
III - causar o atraso na execução do objeto;
IV - não mantiver a proposta;
V - falhar na execução do contrato;
VI - fraudar a execução do contrato;
VII - comportar-se de modo inidôneo;
VIII - declarar informações falsas;
IX - cometer fraude fiscal.
14.2.1.1. As sanções descritas no item 14.2.1 também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva  em pregão  para  registro  de  preços  que,  convocados,  não  honrarem o  compromisso
assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Pública.
14.2.1.2. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP e no CAGEF. 

15. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
A autoridade competente para homologar  o procedimento licitatório  de que trata este decreto
somente  poderá  revogá-lo  em  razão  do  interesse  público,  por  motivo  de  fato  superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo
por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de qualquer  pessoa,  por  meio  de  ato  escrito  e
fundamentado.
15.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após encaminhamento da proposta não
serão aceitas alegações de desconhecimento.
16.2. Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame:
16.2.1. exclui-se  o  dia  do  início  e  inclui-se  o  do  vencimento,  e  consideram-se  os  dias
consecutivos; e 
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16.2.2. só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade. 
16.3. Qualquer esclarecimento sobre este Edital deverá ser solicitado, por escrito, ao Centro de
Administração  de  Ensino  (CAE),  endereçado  à  Pregoeira 2º SGT  PM  Jéssika  dos  Santos
Fernandes, do CAE localizado na rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, CEP 30411-
060.  A  consulta  poderá  ser  também  encaminhada  através  do  e-mail:  cae-
licitacoes@pmmg.mg.gov.br, respeitando o mesmo prazo. 
16.3.1. No pedido de esclarecimento encaminhado, o interessado deverá se identificar (CNPJ,
Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as informações
para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
16.3.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contado  da  data  de  recebimento  do  pedido,  e  poderá  requisitar  subsídios  formais  aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
16.3.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a Administração Pública.
16.4. Será designada nova data para a realização do certame quando:
16.4.1. for acolhida a impugnação contra o ato convocatório;
16.4.2. o pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no subitem 17.3.2; e,
16.4.3. houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração não afetar a
formulação das propostas.
16.4.4. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas de preços como dos
documentos de habilitação apresentados na sessão.
16.5. A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu aquela
do texto original.
16.6. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de
discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
16.7.  É  facultado  ao  Pregoeiro  ou  à  autoridade  superior  em  qualquer  fase  do  julgamento,
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição
do  ofertado,  bem  como  solicitar  a  órgãos  competentes  a  elaboração  de  pareceres  técnicos
destinados a fundamentar as decisões.
16.8. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
16.9.  O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto
no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.10. É vedada à CESSIONÁRIA subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto deste
Edital. 
16.11.  A presente  licitação  somente  poderá  ser  revogada  por  razões  de  interesse  público,
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado ou anulado, no todo ou em parte, por
ilegalidade de ofício ou por  provocação de terceiros,  mediante parecer escrito  e devidamente
comprovado.
16.12. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 14.184, de 31 de
janeiro de 2002.
16.12.1. Na hipótese de  necessidade de suspensão  da sessão  pública  para  a  realização de
diligências,  com vistas  ao saneamento de que trata o item 17.12,  a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas, e a ocorrência será registrada em ata. 
16.13. Os horários estabelecidos no edital,  no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema e na
documentação relativa ao certame. 
16.14. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito
público  subjetivo  à  fiel  observância  do  procedimento  estabelecido  neste  decreto  e  qualquer
interessado poderá acompanhar o desenvolvimento da sessão pública em tempo real, por meio da
internet. 
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16.15. As propostas contendo a descrição do objeto e o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação do procedimento licitatório. 
16.16. Os  arquivos  e  os  registros  digitais  relativos  ao  processo  licitatório  permanecerão  à
disposição dos órgãos de controle interno e externo. 
16.17. A  SEPLAG  poderá  editar  normas  complementares  ao  disposto  no  neste  decreto  e
disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico. 
16.18. Todos  os  atos  da  fase  externa  do  pregão  eletrônico  deverão  ser  realizados
eletronicamente. 
16.19. Caberá à empresa credenciada 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 sistema ou de sua desconexão.
16.20. Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br  .   [Na aba:
Pregão > Consulta  a pregões;  informando o  nº  do processo,  o  ano e  a Unidade de compra
(1255125)]
16.21. Os licitantes deverão, antes de formular sua proposta, inteirar-se convenientemente das
condições deste edital, bem como fazer uma análise das especificações e preços de mercado,
para que na hora do certame, não haja divergências entre produtos ofertados, preços errôneos e
especificações equivocadas.

17. DA VISITA TÉCNICA: 
17.1. Os interessados em participar deste certame poderão, realizar VISITA às dependências da
Escola de Formação de Soldados (EFSd) da Academia de Polícia Militar (APM), localizada na Rua
Dr.  Gordiano,  nº  123,  bairro  Prado,  Belo  Horizonte/MG,  SOMENTE NOS DIAS  31/01/2022  e
01/02/2022, no período de 09 às 15 h, mediante agendamento pelo telefone (31) 2123-9565, com
o Tenente Rosse.
17.2. Caso o licitante opte em não realizar a vistoria, deverá ser entregar Declaração de Dispensa
de Vistoria. 
17.3.  Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais,  ou de
projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, não serão consideradas para
reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

18. DA TAXA DE UTILIZAÇÃO
18.1. O valor mínimo mensal estimado para cessão administrativa de uso de espaço público a ser
cotado pela licitante é de R$ 3.590,33 (três mil e quinhentos noventa reais e trinta e três centavos)
devendo ser pago mensalmente   até o 10° (décimo) dia do mês subsequente, exigível a partir  
do primeiro mês contado da data de assinatura do contrato.
18.2. O valor do item anterior foi calculado considerando a metragem fechada do espaço da canti-
na e restaurante, de 98,50 m², e a média dos valores de aluguel praticados em imóveis comerciais
na região próxima a EFSd, que é de R$ 36,45 por m².
18.3. O valor da proposta não contempla os valores referentes à água, energia elétrica, coleta e
destinação de resíduos.
18.4. As despesas de fornecimento de água e energia elétrica serão cobradas por estimativa após
o primeiro mês de instalação da empresa e serão calculadas com base no gasto médio dos equi-
pamentos e maquinário necessários a prestação do serviço.
18.5.  A destinação e o descarte dos resíduos produzidos serão de inteira responsabilidade da
CESSIONÁRIA. Caso seja de interesse, os resíduos poderão ser destinados juntamente com os
resíduos produzidos pela CEDENTE, mediante pagamento correspondente ao volume produzido
em m3.
18.6. O pagamento das despesas com água, energia elétrica, destinação e descarte de resíduos,
conforme o caso, deverá ser feito em DAE diverso daquele emitido para pagamento da taxa de
utilização espaço.
18.7. A taxa de cessão de uso será reajustada anualmente com base na variação do Índice Geral
de Preços do Mercado - IGP-M/FGV.
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18.8. Nos períodos em que não houver curso em andamento na EFSd 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).

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2022.

  Maj PM Paulo da Silva Moreira Filho                               Maria Amélia Pereira
         Ordenador de Despesas                               Assessora Jurídica/CAE 
                                                                                                    OAB/MG 87.807
Ciente:

2º SGT PM Jéssika dos Santos Fernandes
Pregoeira
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS

1. OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto a cessão administrativa onerosa de uso de espaço

público  para  exploração  de  atividade  de  restaurante  e  lanchonete,  por  parte  de  empresa

especializada  em preparo  e  comércio  de refeições,  na  Escola  de Formação de Soldados da

Polícia Militar de Minas Gerais - EFSd, conforme especificações e exigências estabelecidas neste

documento.

Código

SIAD
Descrição

Unidade de

aquisição
Quantidade

Preço de

Referência

96482

CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO

PUBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE

ATIVIDADE DE RESTAURANTE E

LANCHONETE

Quilograma 01 R$ 39,90

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1. Do modelo de operação proposto

2.1.1. Será cedido espaço para implantação de restaurante na modalidade auto-serviço,

do tipo  buffet, por quilograma. A média de refeições servidas no restaurante deverá ser

aproximadamente 500/dia. O valor do quilo a ser cobrado pela CESSIONÁRIA será defini -

do na licitação. O restaurante deve oferecer, no mínimo, os itens abaixo:

2.1.2. Saladas (mínimo de seis tipos de saladas, devendo-se evitar repetição dos mesmos

tipos de saladas todos os dias da semana) as quais deverão variar entre: Folhas: alface,

couve, escarola, almeirão, rúcula, agrião etc. Legumes crus: cenoura, pepino, nabo, beter-

raba, tomate, rabanete etc. Legumes cozidos: couve-flor, beterraba, batata, cenoura etc.

Outros: queijos, frutas etc.

2.1.3. Carnes - O cardápio deverá ter no mínimo 3 (três) variedades de carnes por dia,

sendo pelo menos 1 (uma) carne branca que poderão ser preparadas de formas diversas,

tais como: (ensopada, cozida, frita e assada), (mínimo de três opções) composto por pro-
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teínas, sendo: Lagarto Alcatra / miolo de alcatra Carne moída, Contra Filé, Carne Cozida,

Feijoada, Filé de peito de frango, Frango com quiabo / molho pardo, Picanha, Linguiça

(porco ou frango), Lombo de porco, Peixe, Strogonoff (frango ou carne vermelha).

2.1.4. Prato base composto pelos seguintes carboidratos: Arroz branco, arroz integral e

feijão.

2.1.5. Massas (mínimo duas variedades de massa por dia, sem que haja repetição de um

mesmo tipo de massa durante os dias da semana): Inhoque, Canellone, Capeleti, Lasa-

nha variada (4 queijos, à bolonhesa etc.) Macarronada variada (bolonhesa, alho e óleo

etc.)

2.1.6. Complementos (no mínimo duas variedades, devendo-se evitar repetições durante

os dias da semana): Batata doce, Batata frita, Batata soté frita, Bolinho de bacalhau, Boli-

nho de batata / espinafre / mandioca, Maionese variada (atum, frango etc.)

2.1.6. A Cessionária deverá oferecer, no mínimo, uma opção de refeição, “tipo marmitex”

com uma porção de carboidratos, uma porção de carne e uma porção de salada.

2.1.7. A Cessionária deverá oferecer, no mínimo, uma opção de refeição, em prato monta-

do (Prato Executivo), com uma porção de carboidratos, uma porção de carne e uma por-

ção de salada.

2.1.8. As refeições do tipo marmitex e o Prato Executivo oferecidos, deverão conter em

seu cardápio, no mínimo:

- uma porção de arroz, ou outro carboidrato (batata, macarrão...); 

- uma porção de feijão.

- uma porção de carne (carne bovina, frango, peixe...) e duas opções de carne para esco-

lha; 

- uma porção de salada que deverá conter, no mínimo, três ingredientes diferentes entre

verduras, legumes e hortaliças

Além dos alimentos acima, a lanchonete deverá também servir variedades mínimas dos

produtos a serem comercializados, conforme segue relação de alimentação abaixo: 

- Salgados assados (rissoles, esfirras, pão de queijo, pastelão assado, empadas.)

- Sanduíches diversos

- Sanduíches naturais

- Sanduíches frios com pão integral

- barra de cereais

- barra de proteínas
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- Café

- Leite integral

- Leite sem lactose

- Leite desnatado

-  Pães  compostos  (com manteiga  e/ou  margarina,  com ovo,  com presunto  e  queijo)

roscas, (próprios para desjejum matinal)

- Pão integral

- Água mineral (com e sem gás)

- Sucos industrializados

- Água de coco industrializada e ou natural

- Achocolatado

- Refrigerantes (normal e dietético)

- Isotônico

- Chocolates

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

- Vitaminas com leite (banana, abacate, morango, mamão, frutas de época)

- Frutas (banana, laranja, abacaxi)

- Salada de Frutas

- Açaí (Creme, suco e vitamina)

- Outros produtos alimentícios, conforme demanda.

2.1.9. O público nas instalações da cantina da EFSd é composta conforme quadro abaixo:

População EFAS e Público flutuante*

Servidores da Administração 65

Alunos do CFSd 950

População mensal flutuante de visitantes* 750

Total 1.765

* Entendemos como público flutuante os professores,  funcionários e alunos de outros

cursos do complexo APM que poderão utilizar as dependências da cantina/lanchonete.

2.1.10. Poderão ser utilizados itens industrializados para compor o cardápio que sejam

passíveis de fiscalizações e devidamente embalados conforme legislação vigente.
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2.1.11. Os consumidores determinarão a variedade e quantidade de cada item a ser con-

sumido nas refeições “prato” ou “embalagem para viagem”, que serão pesadas e cobra-

das de acordo com o preço do quilo.

2.1.12. A CESSIONÁRIA deverá disponibilizar embalagens descartáveis, sem custo adici-

onal, apropriadas para o transporte de alimentos, sendo vedado o uso de materiais como

alumínio, ferro, aço inox ou outros da mesma natureza.

2.1.13. A tabela de preços de todos os produtos e do valor do quilo deverá ser afixada em

local visível, sendo vedada a inclusão de taxas nos preços da tabela ou sua cobrança à

parte.

2.1.14. O cardápio deverá ser variado e deverão ser oferecidas aos usuários opções para

dietas saudáveis, balanceadas e especiais. A CESSIONÁRIA deverá comercializar bebi-

das, como sucos, refrigerantes, água, etc., que poderão ser cobradas separadamente, a

preços compatíveis com os praticados no mercado.

2.1.15. É proibido a comercialização de bebidas alcoólicas de qualquer natureza, bem

como, medicamentos e produtos de tabacaria.

2.2. Da área de cessão

2.2.1.  As  atividades  serão  executadas  no  seguinte  endereço:  Rua  Doutor  Gordiano,

n°123, Prado, Belo Horizonte, CEP 30.411-060.

2.2.2. Será cedido à CESSIONÁRIA o espaço localizado no 1° pavimento da Escola de

Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, para fins de exploração de ati -

vidade de alimentação.

2.2.3. A área a ser concedida possui aproximadamente 98,05 m² (noventa e oito vírgula

zero cinco metros quadrados).

2.2.4. A área dispõe de sistemas de água, esgoto, iluminação, exaustão e energia, ficando

a cargo da CESSIONÁRIA todas as despesas decorrentes do uso destes.

2.3. Dos mobiliários e equipamentos

Todos os equipamentos e mobiliários necessários a execução dos serviços deverão ser

providenciados pela CESSIONÁRIA.

2.4. Outras Atividades

2.4.1. A CESSIONÁRIA poderá executar outras atividades no restaurante como café da
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manhã, jantar, cafés, etc., além de outras operações para almoço, desde que o objeto não

seja prejudicado e que todas as disposições deste Termo de Referência sejam respeita-

das.

2.4.2. A CESSIONÁRIA poderá instalar máquinas para lanches (bebidas quentes/frias e

salgados industrializados) no pronto atendimento;

2.5. Da Taxa de utilização

2.5.1. O valor mínimo mensal estimado para cessão administrativa de uso de espaço pú-

blico a ser cotado pela licitante é de R$ 3.590,33 (três mil e quinhentos noventa reais e

trinta e três centavos) devendo ser pago mensalmente   até o 10° (décimo) dia do mês  

subsequente, exigível a partir do primeiro mês contado da data de assinatura do

contrato.

2.5.2. O valor do item anterior foi calculado considerando a metragem fechada do espaço

da cantina e restaurante, de 98,50 m², e a média dos valores de aluguel praticados em

imóveis comerciais na região próxima a EFSd, que é de R$ 36,45 por m².

2.5.3. O valor da proposta não contempla os valores referentes à água, energia elétrica,

coleta e destinação de resíduos.

2.5.4. As despesas de fornecimento de água e energia elétrica serão cobradas por esti-

mativa após o primeiro mês de instalação da empresa e serão calculadas com base no

gasto médio dos equipamentos e maquinários necessários à prestação do serviço.

2.5.5. A destinação e o descarte dos resíduos produzidos serão de inteira responsabilida-

de da CESSIONÁRIA. Caso seja de interesse, os resíduos poderão ser destinados junta-

mente com os resíduos produzidos pela CEDENTE, mediante pagamento correspondente

ao volume produzido em m3.

2.5.6. O pagamento das despesas com água, energia elétrica, destinação e descarte de

resíduos, conforme o caso, deverá ser feito em DAE diverso daquele emitido para paga-

mento da taxa de utilização espaço.

2.5.7. A taxa de cessão de uso será reajustada anualmente com base na variação do Índi-

ce Geral de Preços do Mercado - IGP-M/FGV.

2.5.8. Nos períodos em que não houver curso em andamento na EFSd ou nos casos em

que os discentes estejam em atividades, exclusivamente, externas em caso de permanên-
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cia 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).

2.6. Das condições para o início das atividades

2.6.1. A CESSIONÁRIA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para iniciar as atividades,

a ser contado da data de assinatura do contrato.

2.6.2. A instalação/operação do restaurante correrá às expensas da CESSIONÁRIA, inclu-

indo as eventuais obras de adequação, ambientação, alteração estrutural e de  layout para

funcionamento das atividades, devendo ser previamente solicitadas à CEDENTE, em do-

cumento que contenha informações das alterações, cronograma, projeto executivo, dentre

outros, para análise e autorização da área técnica da CEDENTE.

2.7. Dos horários

2.7.1. Nos dias úteis atendimento mínimo das 06h30min às 18h30min.

2.7.2. Aos sábados, domingos e feriados será facultativo o funcionamento.

2.7.3. Nos finais de semana (sábado/domingo) e feriados o efetivo dos funcionários pode-

rá ser reduzido em até 50% (cinquenta por cento) do exigido.

2.7.4. Nos finais de semana (sábado/domingo) e feriados em que houver atividade na Es-

cola, o funcionamento da lanchonete/restaurante será facultativo, mediante solicitação do

Fiscal do Contrato.

2.7.5. Quando necessário, a lanchonete/restaurante deverá funcionar até às 22h00, devi -

damente notificada pela CEDENTE, quando ocorrer atividades noturnas na Escola.

2.7.6. Quando a Cessionária funcionar aos sábados, domingos e feriados, deverá ser au-

torizada pela administração da EFSd e do CAE para fiscalização e controle.

2.7.7. Os procedimentos de carga, descarga e retirada de lixo deverão ocorrer em área

reservada, de acordo com os seguintes horários:

a) Horários de recebimento de resíduos no abrigo externo: após o início das atividades a

CESSIONÁRIA deverá ajustar os horários com a CEDENTE;

b) Atividades a serem executadas aos finais de semana devem ser previamente agenda-

das e autorizadas pela CEDENTE.

2.8. Do quadro de funcionários 

2.8.1. A CESSIONÁRIA deverá conter em seu quadro de funcionários por Unidade: Ge-
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rente(s), Caixa(s), Atendente(s), Auxiliar(es) de serviços, e Cozinheiro(a), funções que po-

derão ser cumulativas da seguinte forma: gerente/caixa e atendentes/auxiliares de servi-

ços, de acordo com a tabela de efetivo mínimo abaixo:

Cargo/Função Qtd.

Gerente / Caixa 01

Atendente de balcão 02

Auxiliares de serviço 01

Cozinheiro 01

2.8.2. Deverá manter para atendimento no balcão, o mínimo de funcionários constantes

do quadro acima para um bom e rápido atendimento ao público durante todo o período de

funcionamento. O efetivo da cozinha deverá estar presente no horário de almoço, entre 11

às 14 horas, além dos atendentes e caixa, para o preparo dos alimentos e para servir o

público presente.

2.8.3. A CESSIONÁRIA deverá dispor de responsável técnico com Certificado de Habilita-

ção Técnica para as atividades do objeto desta licitação, conforme norma da ANVISA,

preferencialmente que este responsável não seja o gerente da empresa exploradora dos

serviços;

2.9. Do consumo atual

2.9.1. Atualmente a estimativa diária é de aproximadamente 500 (quinhentos) atendimen-

tos na lanchonete, e no ano de 2020, foram realizados 500 (quinhentos) atendimentos no

restaurante;

2.9.2. A quantidade de refeições servidas poderá variar em função da qualidade do servi-

ço ofertado e do atendimento;

2.9.3. A indicação deste quantitativo médio não constitui qualquer compromisso presente

ou futuro por parte da CEDENTE;

2.9.4 A CEDENTE em nenhuma hipótese poderá ser responsabilizada por variações na

quantidade de refeições a serem servidas pela CESSIONÁRIA.

2.10. Das formas de pagamento dos clientes
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2.10.1 Os pagamentos relativos aos serviços de alimentação serão realizados diretamen-

te pelos clientes, não havendo qualquer vínculo e/ou intermediação da CEDENTE nesta

operação.

2.10.2. A CESSIONÁRIA deverá oferecer diversas modalidades de pagamento, sendo no

mínimo: dinheiro e cartão, devendo ser disponibilizados os sistemas das principais ban-

deiras utilizadas no mercado, ficando vedada qualquer cobrança de taxa em função da

utilização de máquinas. A CESSIONÁRIA deverá emitir cupom/nota fiscal.

2.11. Das disposições gerais

2.11.1. A CESSIONÁRIA poderá definir o  layout  da área de cessão para a operação do

restaurante e lanchonete e realizar a ambientação, considerando as limitações estruturais

do ambiente quanto aos sistemas elétrico, mecânico (ar condicionado e ventilação mecâ-

nica) e incêndio.

2.11.2. A CESSIONÁRIA deverá se responsabilizar, caso necessário, pela aquisição de te-

lefone e internet para viabilizar a execução dos serviços.

2.11.3. A CESSIONÁRIA deverá disponibilizar informação sobre a presença de glúten e

lactose nas preparações disponibilizadas nos balcões.

2.11.4. As manutenções, adaptações e modificações da área concedida serão de ônus da

CESSIONÁRIA, sendo exigido, no entanto, a prévia análise e autorização do projeto exe-

cutivo pela CEDENTE.

2.11.5. Serão de responsabilidade da CESSIONÁRIA os balcões de distribuição, todos os

utensílios de cozinha, lanchonete e restaurantes, tais como: pratos, travessas, “rechauds”,

talheres, copos, xícaras, galheteiro, jogos americanos, guardanapos, paliteiros, cubas em

dimensões compatíveis com os balcões térmicos e outros equipamentos necessários ao

perfeito funcionamento do serviço.

2.11.6. A quantidade de pratos e talheres deverá ser suficiente para atender aos usuários

do restaurante, durante o horário de almoço, de forma a não haver espera na reposição

dos mesmos.

2.11.7. Os talheres deverão ser acondicionados em embalagens descartáveis e em local

de fácil acesso.

2.11.8. Caso opte por utilizar jogos de toalha de mesa deverá haver troca diária dos mes-

mos ou sempre que estiverem sujos ou úmidos.
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2.11.9. Todas as preparações expostas no balcão de distribuição deverão ser identificadas

por meio de placas, etiquetas ou similares.

2.11.10. O restaurante deverá seguir as normas vigentes relativas ao manuseio e limpeza

dos alimentos, utensílios, equipamentos e também da higienização do espaço, antes e

após a sua utilização, com o uso de produtos registrados no Ministério da Saúde. Deverá

também, identificar e acondicionar os produtos saneantes em local reservado para essa

finalidade e obedecer às determinações do fabricante quanto à diluição, o tempo de con-

tato e modo de uso/aplicação desses produtos.

2.11.11. Cumprir as determinações da Portaria n° 326, de 30/07/1997, da Secretaria de Vi-

gilância Sanitária do Ministério da Saúde quanto ao padrão de qualidade dos gêneros ali -

mentícios.

2.11.12. Deverá permanecer regularizada perante a autoridade sanitária competente, e

cumprir todos os requisitos legais aplicáveis.

2.11.13. Organizar e acondicionar os alimentos preparados para consumo conforme as

condições higiênico-sanitárias definidas na Resolução-RDC nº 216/2004, de 15/09/2004,

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

2.11.14. Utilizar somente água filtrada no preparo de bebidas, gelo industrializado e não

reutilizar óleos para frituras.

2.11.15. Retirar no horário adequado, o lixo resultante de suas atividades, devidamente

acondicionado em sacos plásticos, conforme normas técnicas de higiene, objetivando evi -

tar a proliferação de insetos, roedores, microrganismos e propagação de odores desagra-

dáveis.

2.11.16. Fica sob a responsabilidade da CESSIONÁRIA o descarte de óleo proveniente de

frituras em local apropriado, não sendo permitido o descarte pela tubulação de esgoto.

2.11.17. O cumprimento das obrigações contratuais poderá ser fiscalizado, a qualquer

hora e em todas as etapas da sua execução, pelo gestor ou por preposto designado pela

CEDENTE, a quem competirá zelar pela perfeita execução do CONTRATO. O fiscal terá

livre acesso ao interior das áreas concedidas.

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1.  O espaço  onde funcionará  restaurante  e  lanchonete  da Escola  de Formação de

Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais - EFSd foi edificado com o objetivo de abrigar
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pessoas  de  direito  público  ou  privado  para  comercializar  alimentos  para  clientes,

servidores e visitantes em geral.

3.2.  No complexo da Academia de Polícia Militar - APM funciona a Escola de Formação

de Soldados EFSd devido ao grande número de militares a demanda pelo atendimento é

intensa por discentes, funcionários administração, que necessitam de deslocarem muito

cedo de suas residências, passando o dia todo nas dependências da Escola de Formação

de Soldados – EFSd.

3.3. Além desses usuários, há os servidores em jornadas/chamadas diversificadas que possuem

dificuldade em se deslocarem a outros restaurantes e lanchonetes ou até às suas residências

para as refeições, o que torna imperativo a presença de um restaurante e lanchonete na unidade,

que ofereça qualidade no preparo de alimentos, nesse caso o almoço self-service, lanches rápi-

dos, com pagamento a cargo do próprio comensal, pautado em dois quesitos: preço e qualidade.

Dessa maneira, há necessidade da EFSd disponibilizar local confortável, dentro de suas depen-

dências, para consumação do almoço com qualidade e preços compatíveis com o mercado local

para todos os usuários.

4. DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

4.1 A Administração entende se tratar  de objeto comum por ser possível estabelecer,  para

efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de

qualidade e desempenho peculiares ao objeto. Portanto, deve ser adquirida através de pregão.

5. DA JUSTIFICATIVA DE LOTE ÚNICO

5.1 O lote único se justifica pela indivisibilidade da atividade, que é a execução e gestão de um

único restaurante/lanchonete.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. O contrato a ser firmado terá vigência de 12 meses a contar da data de assinatura, podendo

ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo.

6.2. 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.

6.3. O contrato poderá se encerrar antes do período previsto no item 6.1 mediante acordo entre as

partes e conforme o andamento das atividades na EFSd.

6.4. Previsão de início das atividades escolares na EFSd: 15 de fevereiro de 2022.
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7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. É vedada à CESSIONÁRIA subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto deste

Termo de Referência.

8. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

8.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa

complexidade  do  serviço  objeto  da  cessão  e  considerando  que  as  empresas  que  atuam no

mercado têm condições de fornecer os serviços de forma independente.

9. DA VISITA TÉCNICA

9.1. As empresas interessadas em participar da licitação poderão realizar visita técnica ao

espaço para conhecer as condições do local da execução das atividades e dos equipa-

mentos que serão cedidos.

9.2. As visitas acontecerão nas seguintes condições: às segundas, terças, quintas e sex-

tas-feiras no período de 09 às 15h; às quartas-feiras será de 09 às 13h, mediante agenda-

mento pelo telefone (31) 2123-9565.

9.3. Caso o licitante opte em não realizar a vistoria, deverá ser entregar Declaração de

Dispensa de Vistoria. 

9.4. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais, ou

de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, não serão considera-

das para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. A Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

com as características do objeto da licitação será por meio da apresentação de atestados

de desempenho,  comprobatório  da  capacidade técnica,  para  garantir  que os  serviços

prestados sejam de qualidade e sem interrupção antes do término da vigência do CON-

TRATO, compreendendo os requisitos abaixo relacionados.

10.2. É necessário apresentar comprovação de aptidão para executar a atividade compa-

tível com as características e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência, com-

preendendo os requisitos abaixo relacionados:

10.3. Atestado de capacidade técnica, expedida(o) por pessoa jurídica de direito público

ou privado, devidamente registrado no órgão competente, comprovando que a licitante
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executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e fornecimento de refeições e

lanches. 

10.4. A razão social e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, te-

lefone);

10.4.1. Especificação dos serviços prestados;

10.4.2. Local e data de emissão;

10.4.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das

informações.

10.5. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação

da legitimidade dos atestados apresentados, encaminhando cópia do CONTRATO que

deu suporte à contratação, endereço atual da CEDENTE e local em que foram prestados

os serviços.

10.6. Documentos a serem apresentados na execução contratual:

10.6.1. Alvará de Funcionamento para estabelecimento  de  produtos alimentícios emitido

pela Prefeitura.

10.6.2. Alvará Sanitário para estabelecimento de produtos alimentícios emitido pela Vigi-

lância Sanitária.

10.6.3. Cópia do Certificado de Registro do Conselho Regional de Nutricionistas referente

ao ano vigente – CRN com nome do Responsável Técnico da Empresa, conforme Resolu-

ção CFN 378/2005.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, a contar do início da vigên-

cia do CONTRATO.

11.2. Dentro do prazo de vigência do CONTRATO, mediante solicitação da CESSIONÁ-

RIA e aprovação da CEDENTE o preço por quilograma poderá sofrer reajuste após o in-

terregno de 12 (doze) meses, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou ou-

tro índice que venha a substituí-lo, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG /

SEF nº 8.898 de 14 de julho de 2013.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses

será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

12.1. DA CESSIONÁRIA

12.1.1. Quanto à operação das atividades:

A) assumir todo o ônus necessário à execução dessas atividades, como: alterações na

construção disponibilizada pela CEDENTE; fornecimento de equipamentos e mobiliários

complementares; fornecimento de matéria prima de boa qualidade; fornecimento de mão

de obra adequada, e em quantidade suficiente para a execução dos serviços de atendi -

mento, preparo, reposição e entrega das refeições, manejo dos resíduos, limpeza, entre

outros;

B) entregar cópia do Alvará de Funcionamento no prazo de 60 (sessenta) dias após o iní-

cio das atividades, o qual poderá ser prorrogado, a critério da CEDENTE, se for aceita a

fundamentação do pedido de prorrogação;

C) entregar cópia autenticada do Alvará Sanitário no prazo de 60 (sessenta) dias após o

início das atividades, o qual poderá ser prorrogado, a critério da CEDENTE, se for aceita

a fundamentação do pedido de prorrogação. As inconformidades com os parâmetros da

RDC-216, ANVISA, e falta ou desatualização do alvará sanitário serão quesitos para res-

cisão contratual;

D) adquirir e disponibilizar todos os utensílios de cozinha para a prestação dos serviços,

tais como: pratos, travessas, talheres, copos, xícaras, guardanapos, galheteiros (palitei-

ros, saleiros, azeite, vinagre, molhos para saladas etc.), toalhas de mesa e outros neces-

sários ao funcionamento dos serviços, os quais devem estar em perfeito estado, ser pa-

dronizados e adequados à sua função.

E) Fornecer os itens previstos no item 2 “ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO” deste Termo

de Referência;

F) respeitar as determinações da CEDENTE a respeito dos horários de funcionamento, de

carga, descarga e retirada de lixo;

G) manter, em local visível, o valor do quilo das refeições, sendo vedada a inclusão de ta-

xas nos preços dos serviços ou sua cobrança à parte;

H) submeter-se às normas de segurança da CEDENTE, em especial quanto ao acesso às

suas dependências;
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12.1.2. Quanto à limpeza:

A) cumprir  as determinações sanitárias vigentes sobre higienização dos espaços, dos

utensílios, dos equipamentos, móveis, meio de transporte, bem como sobre acondiciona-

mento e remoção de lixo;

B) manter limpos o balcão de distribuição e os ambientes dos salões durante o período

das refeições, inclusive com a retirada de objetos em desuso, liberação das mesas para a

rotação entre os consumidores, recolhimento de restos alimentares e de itens descartá-

veis, acondicionando-os na forma e locais adequados;

C) responsabilizar-se pela adequada coleta, armazenagem e disposição do lixo;

D) manter rigorosamente higienizados os utensílios, equipamentos e os locais de prepara-

ção dos alimentos, antes e após a sua utilização, com o uso de produtos registrados no

Ministério da Saúde;

E) utilizar utensílios e equipamentos de higienização e conservá-los limpos, disponíveis

em número suficiente e guardados em local reservado para essa finalidade, impedindo

que entrem em contato com os alimentos;

F) realizar, às suas expensas, a dedetização/desratização a cada 4 meses, ou sempre

que necessário, de toda a área concedida, em horário que não prejudique a prestação

dos serviços;

G) A CESSIONÁRIA deverá encaminhar à CEDENTE, laudo confirmando a dedetização

efetuada nas dependências utilizadas, constando, no mínimo, data da execução, data de

validade, produtos utilizados e empresa responsável pelo serviço.

H) realizar outras ações para o controle de vetores e pragas urbanas, impedindo a atra-

ção, o abrigo, o acesso e/ou proliferação dos mesmos conforme Resolução Diretoria Co-

legiada n. 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA);

I) proceder à higienização e desinfecção de pisos, ralos, paredes, janelas, inclusive da

área externa (local de recebimento de gêneros e de materiais), das dependências vincula-

das ao restaurante, observadas as normas sanitárias vigentes e as boas práticas do setor

de alimentação coletiva;

J) proceder à higienização dos refeitórios (incluindo mesas e bancos), troca diária da água

do banho maria, inclusive com o recolhimento de restos alimentares e de descartáveis, no

período da execução do serviço (almoço), acondicionando-os de forma adequada e enca-

minhando-os ao local determinado pela CEDENTE;
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K) utilizar para a secagem de utensílios e equipamentos, panos constituídos de materiais

descartáveis, de boa qualidade, garantindo-se a prática de descartá-los após cada uso.

L) apresentar, quando solicitado, cronograma e registro de higienização das áreas e equi-

pamentos utilizados para a execução das atividades.

M) manter, com recursos próprios, materiais e humanos, a limpeza e conservação das

áreas internas de produção e operação do restaurante e lanchonete;

N) realizar e manter limpeza diária de todo o espaço (área interna e externa) utilizado e,

semanalmente, limpeza geral atendendo ao disposto na legislação, normas técnicas vi -

gentes e rotinas da atividade conforme aprovação da CEDENTE.

O) recolher diariamente, e quantas vezes se fizerem necessárias, resíduos alimentares

das dependências utilizadas, acondicionando-os devidamente e encaminhando-os até lo-

cal determinado pela CEDENTE, observada a legislação ambiental.

12.1.3. Quanto à qualidade dos serviços e produtos ofertados:

A)  obedecer  todas as  normas técnicas sanitárias  vigentes  referentes  aos serviços  de

alimentação, observando qualquer modificação ou atualização que impacte na prestação

dos  serviços,  evitando  qualquer  tipo  de  contaminação,  seja  ela  física,  química  ou

microbiológica;

B) zelar pelo bom atendimento aos clientes, definindo estratégias de operação que pos-

sam diminuir as filas e o tempo de espera dos usuários;

C) cumprir as determinações da Portaria nº 326, de 30/07/1997, da Secretaria de Vigilân-

cia Sanitária do Ministério da Saúde quanto ao padrão de qualidade dos gêneros alimentí-

cios;

D) utilizar somente produtos de boa qualidade;

E) utilizar somente água filtrada no preparo de bebidas e gelo industrializado;

F) utilizar produtos de origem animal que possuam Selo de Inspeção Sanitária (SIF) e a

identificação do fornecedor, podendo a CEDENTE exigir a comprovação de procedência

deste a qualquer tempo;

G) não reutilizar óleos vegetais para frituras;

H) disponibilizar opções de dietas especiais, bem como bebidas e lanches, para o caso de

haver usuários que possuam restrições ao consumo de alimentos, como: hipertensos, dia-

béticos, etc, com identificação clara para o consumidor quanto às suas especificações;
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I) refazer ou substituir os itens constantes do cardápio, considerados pelos responsáveis

pela fiscalização sem condições de serem consumidos;

J) as preparações deverão ser descartadas em situações onde os utensílios utilizados

para porcionamento caiam (imersão) dentro dos recipientes que acondicionam as mes-

mas.

K) Deverá ser garantido produção, transporte, compatível para o deslocamento das refei-

ções, e distribuição, de acordo com as normas vigentes de vigilância sanitária.

L) organizar e acondicionar os alimentos preparados para consumo conforme as condi-

ções higiênico-sanitárias definidas na Resolução da Diretoria Colegiada nº 216/2004, da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

M) estabelecer controle diário da temperatura das preparações durante o porcionamento

no balcão térmico, com acompanhamento e registro da temperatura de cada preparação.

Conforme legislações vigentes respeitando o binômio tempo e temperatura, garantindo

ainda a satisfação sensorial e segurança alimentar.

N) manter quantidades suficientes de gêneros alimentícios durante o horário de funciona-

mento do restaurante, evitando a falta de itens durante o serviço;

O) caso opte por utilizar jogos de toalha de mesa, deve disponibilizá-los em cor clara, pro-

videnciando sua troca diária ou a utilização de proteção descartável  apropriada sobre

aqueles, em cores claras e contrastantes;

P) disponibilizar guardanapos e talheres, em embalagens descartáveis e em local de fácil

acesso;

Q) dispor de cubas de aço inoxidável em número suficiente para reposição dos alimentos;

R) garantir que seus empregados sejam bem qualificados e treinados para prestarem os

serviços com polidez, educação, higiene, presteza e responsabilidade com as atividades

desenvolvidas;

S) garantir que seus empregados tenham acesso apenas às áreas públicas da EFSd e a

área concedida;

T) apresentar, em até 15 (quinze) dias após notificação, plano de melhorias para a presta-

ção de serviço em caso de reclamações. 

U) implantar os planos de melhorias propostos conforme determinações e prazos estabe-

lecidos pela CEDENTE;
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V) nos lavatórios do refeitório deverá ter sabonete líquido, toalha de papel não reciclado

para secagem das mãos, lixeira com tampa e pedal e álcool gel disponíveis para todos os

usuários.

12.1.4. Quanto à produção das refeições:

A) manter o padrão de qualidade e de uniformidade da alimentação, dos produtos e dos

serviços oferecidos aos usuários, independentemente das escalas de serviços adotadas;

B) manter o ambiente da área interna sem presença de focos de insalubridade, animais

ou plantas, vetores ou pragas;

C) todas as pessoas que circulam nas áreas de preparo manipulação e distribuição dos

alimentos devem usar proteção para cabelos.

D) afixar, semanalmente, cardápio diário completo, nas dependências do restaurante;

E) operar em horários predeterminados para o recebimento de gêneros e produtos ali-

mentícios, bem como de materiais, de forma a não interferir na rotina da EFSd;

F) resfriar os alimentos em equipamentos apropriados e armazená-los corretamente;

G) respeitar o limite de exaustão da cozinha de finalização quando grelhar carnes;

H) realizar com eficiência a reposição dos alimentos nas ilhas de distribuição;

I) cumprir rigorosamente os horários de abertura, fechamento, abastecimento e retirada

de lixo definidas pela CEDENTE.

12.1.5. Quanto à área cedida

A) garantir que as dependências vinculadas à exploração do empreendimento sejam ex-

clusivamente utilizadas para atender ao objeto do CONTRATO.

B) apresentar projeto executivo para aprovação da CEDENTE de qualquer obra ou altera-

ção a ser realizado no espaço;

C) responsabilizar-se pelas chaves referentes às áreas físicas utilizadas exclusivamente

pela CESSIONÁRIA para execução dos serviços. A CEDENTE reserva-se o direito de

manter cópia de todas as chaves das instalações colocadas à disposição da CESSIONÁ-

RIA.

D) durante toda a execução do contrato, sempre que houver demanda, a CESSIONÁRIA

deverá apresentar projetos com as intervenções a serem realizadas, bem como cronogra-

ma para sua execução, que deverá ser aprovado pela CEDENTE que emitirá laudo e/ou

autorização do serviço.
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E) responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da Escola de Formação de Sol-

dados - EFSd;

F) arcar com as despesas decorrentes da operação e utilização dos sistemas de água,

esgoto e energia elétrica e gestão de resíduos sólidos;

G) instalar-se na EFSd, às expensas próprias e com plena responsabilidade, bem como

realizar as obras de adequação, ambientação e instalação dos equipamentos necessários

ao funcionamento das atividades envolvidas no presente termo de referência não se ad-

mitindo que promova qualquer dedução no valor a ser pago à CEDENTE em função de

tais despesas;

H) responsabilizar-se pelas instalações físicas, mobiliários, pintura, pisos, vidros, instala-

ções elétricas, hidráulicas, caixas de gordura, rede de esgoto, grelhas, tubulações de es-

coamento, devendo zelar por sua conservação e realizar manutenções corretivas e pre-

ventivas, sempre que seja necessário, com autorização prévia e sem ônus para a CE-

DENTE;

I) responsabilizar-se integralmente pelas atividades e serviços relacionados ao objeto do

CONTRATO, nos termos da legislação vigente;

J) caso utilize lavadora de louças na copa de lavagem, essa deverá ter consumo de ener-

gia adequado ao sistema elétrico das instalações. Este equipamento deverá ter previsão

de reuso de água,  operando com 30% do consumo normalmente operado por  outras

máquinas do mercado;

K) responsabilizar-se pelos entupimentos causados na rede de esgoto vinculada ao res-

taurante e lanchonete, realizando reparos imediatos, às suas expensas;

12.1.6. Quanto à segurança alimentar

A) realizar os procedimentos, bem como utilizar os produtos adequados à perfeita higieni-

zação dos alimentos;

B) utilizar apenas alimentos com prazo de validade vigente na preparação dos produtos a

serem servidos;

C) seguir  a legislação sanitária em vigor,  respondendo com exclusividade por todas e

quaisquer multas ou intervenções das autoridades competentes, bem como por proble-

mas causados aos usuários relativos aos alimentos fornecidos, configurando-se falta gra-

ve a interdição do restaurante e lanchonete por qualquer motivo;
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D) assumir inteira responsabilidade pela entrega dos insumos, responsabilizando-se pelo

transporte, acondicionamento e distribuição do serviço;

E) responsabilizar-se pela garantia dos serviços solicitados, dentro dos padrões adequa-

dos de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legisla-

ção em vigor e na forma exigida neste termo de referência;

F) deverá prestar qualquer informação sobre os gêneros alimentícios utilizados na presta-

ção  dos  serviços  como  procedência,  qualidade,  validade,  forma  de  armazenamento,

amostras, quando solicitados pela CEDENTE;

G) recolher diariamente amostras dos componentes do cardápio de cada refeição, de

acordo com a legislação vigente. A coleta de amostras de alimentos para análises microbi-

ológicas é realizada com objetivo de diagnosticar possível agente etiológico causador de

surto de Doenças Transmitidas por Alimentos e avaliar o grau de contaminação por mi-

crorganismos deteriorantes e/ou orientar o monitoramento, indicando medidas corretivas

em pontos críticos de controle. As amostras deverão ser armazenadas por até 72 (setenta

e duas) horas em temperatura adequada em equipamento da CESSIONÁRIA.

H) A área do serviço de alimentação onde se realiza a atividade de recebimento de dinhei-

ro, cartões e outros meios utilizados para o pagamento de despesas, deve ser reservada.

Os funcionários responsáveis por essa atividade não devem manipular alimentos prepara-

dos, embalados ou não.

12.1.7. Quanto aos empregados:

A) encaminhar à CEDENTE, no prazo de 10 dias do início das operações, e manter atuali-

zada, relação que contenha nomes, funções e horário de trabalho de todos os emprega-

dos;

B) identificar de maneira diferenciada os empregados responsáveis pela atividade de higi-

enização das instalações sanitárias daqueles que realizam a manipulação de alimentos;

C) responsabilizar-se pela admissão de funcionários, manter os empregados devidamente

registrados, com carteira de trabalho atualizada, qualificados e em quantidade suficiente

para a prestação adequada e tempestiva dos serviços, responsabilizando-se exclusiva-

mente por todos os salários, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer

outras exigências legais ou regulamentares que venham a incidir sobre a atividade, assu-

mindo, portanto, todos os ônus da relação trabalhista, incluídas as indenizações por aci-

dentes, moléstias e outros fatores de natureza profissional e/ou ocupacional;
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D) não transferir para a CEDENTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos es-

tabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CESSIONÁRIA, nem onerar

o objeto deste Termo de Referência.

E) efetuar o pagamento aos funcionários independentemente e sem qualquer vínculo ao

pagamento a ser feito pela CEDENTE.

F) comprovar, sempre que solicitado, o recolhimento de todos os encargos sociais, previ -

denciários e a regularidade da situação dos funcionários, mediante a apresentação de

fichas de registros, carteiras profissionais, folhas de pagamentos ou quaisquer outros do-

cumentos legalmente exigidos relativos aos mesmos;

G) apresentar, sempre que solicitado pela CEDENTE, cópia autenticada da Guia de Reco-

lhimento da Contribuição Previdenciária e do FGTS relativo a todo o pessoal empregado,

bem como cópias autenticadas das respectivas folhas de pagamentos;

H) apresentar, sempre que solicitado, Carteira de Saúde, na forma legal, dos empregados

designados para os serviços nas dependências do restaurante e lanchonete da CEDEN-

TE, em conformidade com a Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 (NR-7), e demais

normas de segurança e medicina do trabalho em vigor;

I) apresentar, sempre que solicitado, exames laboratoriais dos empregados (parasitológi-

co e coprocultura), bem como exame clínico, com ênfase para a dermatologia, conforme

determinação da Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, da NR-7 do TEM, item 4 RDC 216 da

ANVISA, e demais normas de segurança e medicina no trabalho em vigor;

J) Obedecer à legislação reguladora em vigor, às normas editadas pelos órgãos Ministério

do Trabalho, no que concerne à segurança do trabalho;

K) substituir o empregado que apresentar sinais de qualquer doença incompatível com a

sua função, e que não observar os preceitos gerais de higiene ou que vier a criar embara-

ços à fiscalização;

L) realizar exames de saúde periódicos, a cada 12 (doze) meses, além dos exames ad-

missionais, demissionais, inclusive exames específicos, de acordo com as normas vigen-

tes e as recomendações da Vigilância Sanitária, de todo pessoal do serviço, arcando com

as despesas, e apresentar à CEDENTE os laudos, quando solicitados;

M) afixar em local visível relação nominal dos empregados, contando funções e horário de

trabalho;

N) fornecer aos seus funcionários uniformes completos (calças, blusas, calçados, EPI'S:

aventais plásticos, touca/rede ou gorro, máscaras e luvas descartáveis para manipulação,
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limpeza, etc.), de acordo com suas atividades, de cor clara, em quantidade suficiente para

suprir troca diária, devendo substituí-los sempre que necessário;

O) garantir que os funcionários estejam sempre uniformizados, uniformes limpos e em

bom estado de conservação, em boas condições de higiene e aparência, de cabelos e

unhas aparadas e sem esmaltes, barbas raspadas, sem adereços (brincos, colar, anéis,

relógio, etc), portando crachás de identificação com nome do empregado em destaque e

nome da CESSIONÁRIA, que deverá ser fixado diretamente no vestuário;

P) substituir qualquer empregado ou representante cuja atuação, permanência e/ou com-

portamento sejam julgados prejudiciais ou inconvenientes à CEDENTE ou ao interesse do

serviço público;

Q) responsabilizar-se,  em caso de acidentes que venham a vitimar seus empregados

quando em serviço, por tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e

pelas demais exigências legais para o exercício da função;

R) proporcionar treinamento continuado da equipe, visando aperfeiçoamento nas áreas de

manipulação de alimentos, segurança alimentar, higiene pessoal, ambiental, dos alimen-

tos, biossegurança, uso consciente de água e energia boas práticas e demais temas que

sejam relevantes para o desempenho do objeto do CONTRATO, conforme orientação da

Resolução Diretoria Colegiada N° 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (ANVISA);

S) comprovar a habilitação de todos os empregados por meio de treinamento específico

na sua área de atuação;

T) responder por danos, desaparecimentos de bens patrimoniais e por avarias que ve-

nham a ser causadas por seus empregados ou prepostos, por dolo ou culpa, a terceiros

ou à própria CEDENTE, providenciando a reposição dos bens com qualidade idêntica ou

semelhante ou, ainda, ressarcir o valor correspondente, desde que fique comprovada a

responsabilidade, sem prejuízo de outras cominações legais;

U) instruir seus empregados quanto a critérios de segurança na prevenção de acidentes e

incêndios nas dependências da CEDENTE;

V) fornecer pessoal em número suficiente à execução do objeto deste CONTRATO, que

deve ser capacitado para exercer suas funções, de acordo com a exigência do Código de

Saúde de Minas Gerais (Lei Estadual n° 13.317/99, art. 83, item VI);
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W) identificar, acompanhar e orientar adequadamente o empregado em período de expe-

riência;

X) permitir o acesso de pessoas externas ao serviço somente com a autorização expressa

da CEDENTE;

Z) arcar com todas as despesas decorrentes da alimentação de seus empregados.

12.1.8. Quanto à eficiência energética:

A) adquirir equipamentos que apresentem o melhor desempenho sob o ponto de vista de

eficiência energética (art. 6º do Decreto Estadual 43.696, de 11 de Dezembro de 2003);

B) manter critérios para aquisição de produtos e equipamentos que apresentem eficiência

energética e redução de consumo;

C) verificar, na aquisição dos equipamentos, quando possível, o selo PROCEL - Programa

Nacional de Conservação de Energia Elétrica e o selo INMETRO – Instituto Nacional de

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;

D) cuidar para que toda instalação (elétrica, gás, vapor, etc.) feita nas dependências da

CEDENTE sigam as normas regulamentares NBR's e os padrões internos estabelecidos

para seu adequado funcionamento;

E) verificar periodicamente os sistemas de aquecimento e refrigeração. A formação de

chamas amareladas, de fuligem nos recipientes e de gelo podem ser sinais de mau funci-

onamento dos equipamentos, de manutenção inadequada ou de utilização de combustível

de má qualidade;

F) verificar, para que haja boa dissipação de calor e economia de energia elétrica, a venti -

lação no local de instalação e a inexistência de sujeira no condensador do sistema de re-

frigeração;

G) verificar o local da instalação dos sistemas de aquecimento, para que correntes de ar

não apaguem as chamas;

H) desligar as luzes dos ambientes não ocupados e acender apenas as necessárias nos

ambientes ocupados;

I) efetuar a manutenção de todos os equipamentos com mau funcionamento ou danifica-

dos, como lâmpadas queimadas ou piscando, reatores de luminárias com zumbido exces-

sivo e das instalações energizadas com mau funcionamento;
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J)  realizar  verificações e,  se for  o  caso,  manutenções periódicas nos seus aparelhos

elétricos, nas extensões, etc., e evitar ao máximo o uso de extensões elétricas;

K) desenvolver, com seus empregados, programas de racionalização do uso de energia.

12.1.9. Quanto ao uso da água

A) Elaborar e manter um programa de treinamentos dos funcionários, visando a conscien-

tização para a redução do consumo de água.

B) Colaborar com as medidas de redução do consumo e uso racional de água, determina-

dos pela CEDENTE. 

C) Fornecer equipamentos e insumos que necessitem de baixo consumo de água para o

funcionamento.

D) Fornecer baldes, mangueiras e outros objetos que possuam vazão compatível com o

não desperdício de água.

E) Fazer a limpeza das áreas externas e pátios somente por meio de varredura e recolhi-

mento de detritos, sendo expressamente vedada a lavagem com água potável, exceto em

caso que se confirme material contagioso ou outros que tragam dano à saúde.

12.1.10. Quanto aos resíduos: 

A) A CESSIONÁRIA deverá, caso seja necessário, providenciar lixeiras e recipientes para

acondicionamento de resíduos.

B) a utilização dos sacos de lixo deverá ser otimizada, adequando-se a sua disponibiliza-

ção à respectiva capacidade e à necessidade, com o esgotamento, considerados os pa-

drões de bom senso e de razoabilidade, do seu volume útil de acondicionamento, de ma-

neira a reduzir a destinação de resíduos sólidos.

C) A CESSIONÁRIA fica obrigada a cumprir todas as orientações da CEDENTE referentes

ao manejo seguro e adequado dos resíduos gerados durante e após a execução de suas

atividades dentro da instituição, ou seja, segregação, acondicionamento, transporte inter-

no para o abrigo externo da EFSd, de acordo com o descrito nas legislações pertinentes

(RDC  ANVISA  222/2018;  Resolução  CONAMA  358/2005;  ABNT  NBR  10004:2004,

9191:2008) ou que vierem a substituí-las.

D) A CESSIONÁRIA deverá envidar esforços para minimizar o volume de resíduos gera-

dos, segregar resíduos com potencial à reciclagem, encaminhar adequadamente e com
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segurança os resíduos ao abrigo externo, promovendo a saúde, a segurança do trabalha-

dor e a qualidade do meio ambiente.

E) A CESSIONÁRIA deverá participar de campanhas de educação ambiental promovidas

pela instituição, incentivando a participação de seus funcionários.

F) Materiais necessários ao manejo dos resíduos, a serem adquiridos pela CESSIONÁ-

RIA.

G) Os sacos plásticos utilizados para o acondicionamento dos resíduos deverão atender a

seguinte especificação: serem constituídos de material resistente a ruptura, vazamento e

impermeáveis, conforme NBR 9191:2008 da ABNT.

H) As lixeiras para acondicionamento dos resíduos deverão ser constituídas de material

lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de

abertura sem contato manual (pedal). A capacidade da lixeira deve atender a geração do

setor. Além disso, todas as lixeiras devem possuir identificação, em local visível, de acor-

do com o tipo de resíduo acondicionado e o nome da empresa.

I) Os carros coletores deverão ter capacidade condizente com a geração diária de resí-

duos, ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável e providos de tampa articu-

lada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondadas, rodas revestidas

de material que reduza o ruído.

J) Os resíduos deverão ser segregados e acondicionados segundo a classificação estabe-

lecida na legislação vigente sobre o gerenciamento de resíduos sólidos (Lei Federal nº

12.305/10) e coleta seletiva (Lei Estadual nº16689/07) e orientações da CEDENTE.

K) Vidros quebrados ou quaisquer outros resíduos que ofereçam riscos a saúde do traba-

lhador, quando da sua manipulação, deverão ser embalados e identificados de forma a

prevenir tais riscos, sendo imputado à CESSIONÁRIA a responsabilidade por acidentes

ocupacionais comprovadamente relacionados à falhas neste quesito.

L) É proibido o acondicionamento dos sacos plásticos contendo resíduos diretamente so-

bre o piso ou sobre as tampas dos carros coletores.

M) Os carros coletores, a serem utilizados no acondicionamento dos resíduos, deverão

ser mantidos em local próprio no restaurante, até o momento do transporte interno para o

Abrigo Externo da CEDENTE.
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N) Os efluentes líquidos gerados pela higienização dos ambientes utilizados pela CESSI-

ONÁRIA, bem como da lavação das lixeiras e dos carros coletores deverão ser obrigatori -

amente direcionados à rede de esgoto, nunca aos pátios ou áreas externas.

O) Os produtos químicos utilizados para a higienização dos materiais e ambientes (deter-

gentes, sabões, saneantes, desinfetantes, etc) deverão ser biodegradáveis, a fim de evitar

alterações nos parâmetros estabelecidos pela Norma Técnica COPASA 187/6.

P) Óleo de cozinha: É proibido o descarte de óleos ou gorduras na rede de esgoto. Os

óleos e gorduras de uso culinário devem ser acondicionados em local seguro, em recipi -

ente rígido, com tampa vedante e identificado, até o momento de sua coleta por empresa

especializada.

Q) Resíduos Líquidos: Os resíduos líquidos, que não ofereçam risco à saúde e ao meio

ambiente, deverão ser descartados em rede de esgoto, sendo vedado o descarte em sa-

cos plásticos ou em contenedores/ lixeiras destinados a resíduos sólidos.

R) Os resíduos líquidos deverão ser coados/peneirados antes do descarte, a fim de se

evitar o lançamento de material sólido na rede de esgoto, pois tal ação poderá interferir na

estrutura da rede coletora e nos parâmetros das análises de efluentes realizadas periodi-

camente na Unidade, estabelecidos na Norma Técnica COPASA 187/6.

S) Lâmpadas: As lâmpadas queimadas, inteiras ou quebradas, deverão ser embaladas

em papelão e entregues ao eletricista na oficina de manutenção predial da EFSd, que as

acondicionará no abrigo externo de lâmpadas. Em hipótese alguma, as lâmpadas poderão

ser descartadas como resíduos comuns.

T) Pilhas e Baterias: O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo

Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos, deverá ser realizado no

Almoxarifado da Unidade, (RDC ANVISA 222/2018; Resolução CONAMA 401/2008).

12.1.11. Serão, ainda, obrigações da CESSIONÁRIA

A) Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto con-

tratado.

B) manter disponível para fiscalização, toda documentação comprobatória da regularidade

fiscal, trabalhista, previdenciária, comercial e administrativa, inclusive licenças, autoriza-

ção de funcionamento e alvará para o exercício de suas atividades comerciais resultantes

da execução do CONTRATO;
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C) realizar os pagamentos nas condições e nos prazos indicados;

D) comprovar à CEDENTE o pagamento pela cessão administrativa onerosa de uso de

espaço, de ajustes de pagamento, quando for o caso, e da utilização da infraestrutura

disponível no final de cada mês;

E) responsabilizar-se pelo pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais, assim

como das contribuições, gerais e especiais, inclusive encargos sociais de qualquer natu-

reza, que incidam ou venham a incidir sobre a prestação de serviços objeto deste CON-

TRATO, não podendo a CEDENTE, ser entendida como responsável ou solidária;

F) arcar com as demais despesas decorrentes da prestação dos serviços tais como im-

postos, taxas e quaisquer outras que venham a ser determinadas por lei ou sejam decor-

rentes de contratações feitas pela CESSIONÁRIA;

G) manter um preposto durante todo o tempo do funcionamento o com poderes para coor-

denar os serviços e representar a CESSIONÁRIA;

H) manter a frente das atividades, representante ou preposto idôneo que o(a) representa-

rá integralmente em todos os seus atos.

I) comunicar imediatamente à CEDENTE sempre que suas instalações forem fiscalizadas

por órgãos competentes, bem como cientificá-la dos resultados das inspeções;

J) informar à CEDENTE, por escrito e de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de

acidentes verificados no curso da execução contratual, bem como qualquer alteração da

rotina dos serviços;

K) cumprir e fazer cumprir por seus empregados todas as determinações, normas e os re-

gulamentos relativos à operação e a segurança da EFSd, emanadas pela CEDENTE e

pelas  demais  autoridades  competentes,  responsabilizando-se  pelas  consequências  de

qualquer transgressão das normas em vigor;

L) abster-se de veicular publicidade na área concedida, salvo com prévia autorização da

CEDENTE;

M) manter, durante a vigência do CONTRATO, todas as condições de habilitação e qualifi-

cação que as são exigidas nesta licitação;

N) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CEDENTE quanto

aos serviços contratados;
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O) elaborar Manual de Normas de Boas Práticas de Elaboração de Alimentos e Prestação

de Serviços, de acordo com a Portaria nº 1.428/93, do Ministério da Saúde, e a Portaria

C.V.S. nº 6/99, adequando-o à execução do serviço;

P) realizar programação e aquisição do gás utilizado na preparação dos alimentos;

Q) adquirir e armazenar os gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo em

geral;

R) utilizar gêneros e produtos alimentícios de primeira qualidade, observando-se o núme-

ro de registro no Ministério da Saúde e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de

produtos com alterações de características, ainda que estejam dentro do prazo de valida-

de;

S) manter a área de guarda de gêneros e produtos alimentícios (despensa e refrigerado-

res) em condições adequadas, com base nas normas técnicas sanitárias vigentes;

T) realizar o controle higiênico-sanitário dos alimentos, em todas as suas etapas;

U) realizar o pré-preparo dos alimentos observando os critérios de higienização, ressal-

tando-se que os vegetais crus e as frutas devem sofrer processo de desinfecção com so-

lução clorada, de acordo com as normas vigentes;

V) prevenir a ocorrência de contaminação cruzada entre os diversos alimentos, durante o

pré-preparo e o preparo final;

W) realizar a manipulação dos alimentos prontos somente com utensílios e/ou com as

mãos protegidas por luvas descartáveis, ressaltando-se que o uso de luvas não implica na

eliminação do processo de higienização e assepsia das mãos;

Y) responsabilizar-se pela qualidade da alimentação oferecida aos usuários, suspendendo

a disponibilização dos alimentos sempre que houver suspeita de deterioração ou contami-

nação dos alimentos “in natura” ou preparados, procedendo à análise das amostras, às

suas expensas;

X) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os itens

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço

ou de materiais empregados;

Z) adquirir utensílios e equipamentos de qualidade, duráveis e compatíveis para utilização

nos demais equipamentos;

AA) manter utensílios em quantidade suficiente para atender aos comensais, recolhendo-

os e procedendo à sua higienização na área destinada para esse fim;
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AB) manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho e planos de contingência

para situações emergenciais, tais como falta de água, de energia elétrica, quebra de equi-

pamentos, greves e outras, assegurando a manutenção dos serviços objeto do CONTRA-

TO;

AC) reconhecer que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que vier a

causar à CEDENTE ou a terceiros, envolvendo coisa, propriedade ou pessoa, em decor-

rência da execução do objeto, e por danos advindos de qualquer comportamento de seus

empregados em serviço, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a CE-

DENTE, o ressarcimento ou as indenizações decorrentes de tais danos ou prejuízos;

AD) saber que a fiscalização e o controle dos serviços pela CEDENTE não exonera, nem

diminui  a completa responsabilidade da CESSIONÁRIA por qualquer inobservância ou

omissão na execução dos serviços integrantes do objeto do CONTRATO;

AE) observar a proibição expressa de acender, portar e/ou fumar dentro das instalações

da CEDENTE, salvo em locais permitidos;

AF) responsabilizar-se pelo abastecimento, pela conservação, pelas despesas e pelo con-

trole do material necessário à execução dos serviços;

AG) permitir o trabalho dos fiscais da CEDENTE durante as fiscalizações, e fornecer to-

das  as informações solicitadas, bem como obedecer às suas recomendações;

AH) garantir a qualquer momento, o acesso dos fiscais da CEDENTE, devidamente para-

mentados, em todas as áreas disponibilizadas pela CESSIONÁRIA para acompanhar os

procedimentos adotados em todos os processos relacionados ao funcionamento.

AI) observar a proibição de divulgar ramais dos servidores da Escola de Formação de Sol-

dados para fins publicitários;

AJ) desocupar, em até 15 dias, a área e as respectivas edificações, restituindo-as em per-

feitas condições de uso, quando findo, resilido ou rescindido este CONTRATO, atendidas

as seguintes condições:

- no caso de ser constatado, pela CEDENTE, qualquer tipo de dano, inclusive aqueles re-

lativos à criação de passivos ambientais, caberá à CESSIONÁRIA arcar com todos os

custos necessários à reparação dos danos causados;

- a área e as respectivas edificações e benfeitorias serão consideradas restituídas à CE-

DENTE somente após a assinatura, pelas partes, do competente “Termo de Vistoria da

Área”, 

- o ônus pela emissão do laudo técnico é de inteira responsabilidade da CESSIONÁRIA; 
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- o obter, junto aos órgãos competentes, todas as licenças, liberações e aprovações para

a implantação de suas atividades nas áreas de que trata este CONTRATO;

AK) havendo a necessidade de autorização de algum órgão, a CESSIONÁRIA deverá pro-

videnciar a sua obtenção, antes do início de suas atividades;

AL) responsabilizar-se por todos os ônus relativos à prestação dos serviços sob sua res-

ponsabilidade;

AM) manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obriga-

ções assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

AN) providenciar a imediata correção e justificativa das deficiências apontadas pela CE-

DENTE;

AO) arcar com eventuais prejuízos causados à CEDENTE e/ou a terceiros, provocados

por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepos-

tos envolvidos na execução do CONTRATO.

AP) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões ao objeto do

CONTRATO;

AQ) responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas

estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a

seus empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, ainda, por toda

e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas nor-

mas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da CE-

DENTE;

AR) caso a CEDENTE seja chamada a juízo e condenada pela eventual inobservância

das  normas  em  referência,  a  CESSIONÁRIA  obriga-se  a  ressarci-la  do  respectivo

desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e honorários de

advogado arbitrados na referida condenação.

 

12.2. DA CEDENTE

12.2.1. disponibilizar a área física à CESSIONÁRIA;

12.2.2. fornecer condições ambientais para funcionamento dos espaços.

12.2.3. disponibilizar à CESSIONÁRIA todas as normas e/ou rotinas necessárias para atuação na

Unidade da CEDENTE.

12.2.4. responsabilizar-se pela leitura mensal do consumo de energia elétrica e a emissão do DAE

correspondente ao respectivo mês para que seja realizado o pagamento pela CESSIONÁRIA, até
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o 10º dia útil do mês subsequente.

12.2.5.  promover o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços por meio do

gestor do CONTRATO ou pessoa designada pela Administração Pública, nos termos do art. 67, da

Lei  n° 8.666/93,  e exigir  medidas corretivas por parte da CESSIONÁRIA, quando necessário,

podendo,  ainda,  sustar,  recusar,  mandar  fazer  ou  desfazer  qualquer  serviço  que  esteja  em

desacordo com as exigências especificadas neste termo de referência;

12.2.6. exigir, durante a vigência do CONTRATO, o cumprimento das obrigações assumidas pela

CESSIONÁRIA, bem como a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

12.2.7.  assegurar  o  livre  acesso  dos  empregados  da  CESSIONÁRIA,  em  dias  e  horários

previamente estipulados, quando devidamente identificados, aos locais em que devam executar

suas tarefas;

12.2.8. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, no que tange

ao serviço;

12.2.9. A limpeza do reservatório de água será feita pela CEDENTE.

12.2.10. fiscalizar a execução do CONTRATO;

12.2.11.  fiscalizar  o cumprimento das obrigações contratuais,  a  qualquer  hora e em todas as

etapas da sua execução, pelo gestor ou preposto designado pela CEDENTE, a quem competirá

zelar pela perfeita execução do pactuado, em conformidade com o previsto no Edital, na proposta

da CESSIONÁRIA e neste instrumento.

12.2.12.  As  fiscalizações  serão  realizadas  nas  áreas  do  restaurante,  em  dias  aleatórios.  A

impossibilidade de acompanhamento  por  funcionário  da CESSIONÁRIA não será  considerada

impedimento para a realização dessas.

12.2.13. zelar pela qualidade, quantidade, fornecimento e todos os procedimentos necessários à

execução do contrato, cabendo-lhe a decisão final em caso de dúvida.

12.2.14. poderá solicitar, por escrito, a substituição de empregado cuja conduta seja considerada

inconveniente e não se adequar às normas internas do serviço.

12.2.15.  notificar  a  CESSIONÁRIA,  conferindo-lhe  prazo  para  a  tomada  de  providências,  em

casos de detecção de anormalidades, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades

encontrados, sob pena de aplicação de penalidade, inclusive rescisão contratual.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O valor mensal da Cessão Administrativa de Uso do Espaço Público, objeto deste

Termo de Referência, deverá ser pago pela CESSIONÁRIA diretamente ao CEDENTE,

mediante Documento de Arrecadação Estadual-DAE, conforme especificado no Termo de
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Referência, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, valendo como prova da quitação

o respectivo recibo do pagamento (DAE).

13.2. Mensalmente, com a necessária antecedência ao vencimento, a CESSIONÁRIA de-

verá procurar a SOFI/CAE para emissão do DAE.

13.3. O eventual atraso no pagamento sujeitará à CESSIONÁRIA ao pagamento de multa

contratual, juros de mora, assim como atualização monetária do valor da parcela em atra-

so, que serão aplicados à CESSIONÁRIA pela Academia de Polícia Militar.

13.4. A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 2% (dois por cento) do

valor da parcela em atraso.

13.5. Os juros de mora corresponderão a 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, sobre o

valor da parcela em atraso.

13.6. A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia

seguinte ao de seu vencimento, fixado até a data do efetivo pagamento, pro rata die, ten-

do como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE (Índice de Preços

ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na hipótese de

extinção deste, o índice que vier a substituí-lo por determinação legal.

13.7. A multa não impede que a CEDENTE rescinda unilateralmente o termo de cessão

administrativa de uso de espaço público decorrente desta licitação e aplique à CESSIO-

NÁRIA as sanções administrativas previstas.

13.8. Para pagamento de parcela mensal de cessão de uso vencida, que será acrescida

de multa de mora e atualizada monetariamente, a CESSIONÁRIA deverá obter o DAE

atualizado diretamente junto à SOFI/CAE.

13.9. A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade da CESSIONÁ-

RIA, referentes ao valor da cessão de uso do imóvel, impostos e taxas estaduais e muni-

cipais deverá ser feita pela CESSIONÁRIA, mensalmente, junto ao fiscal do contrato.

13.10. Todos os repasses e ressarcimentos serão feitos por meio de Documento de Arre-

cadação Estadual – DAE.

13.11. Os valores decorrentes de imposição de sanções administrativas, nos termos e

condições estabelecidos no CONTRATO serão acrescidos no Documento de Arrecadação

Estadual – DAE.
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14. DAS BENFEITORIAS

14.1. A CESSIONÁRIA somente poderá, caso seja necessário,  edificar benfeitorias no

imóvel com expressa concordância por escrito da CEDENTE.

14.2. As benfeitorias serão incorporadas ao patrimônio do Estado, sendo os valores gas-

tos pela CESSIONÁRIA descontados integralmente no valor mensal da cessão de uso,

em parcelas consecutivas, até zerar o valor gasto.

14.3. A CESSIONÁRIA não terá direito a retenção de benfeitorias, exceção aos equipa-

mentos de propriedade da CESSIONÁRIA, que não alterarem ou danificarem a estrutura

ou demais componentes.

14.5.  A CESSIONÁRIA deverá apresentar  os comprovantes de despesa,  tanto para a

composição do processo quanto para o ressarcimento dos gastos.

15. DO CONTRATO

15.1. Encerrado o procedimento licitatório,  o representante legal do licitante declarado

vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, conforme minuta anexa ao Edital, de acordo com o art. 62 da Lei Federal no

8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 meses, podendo ser

prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo, por iguais e suces-

sivos períodos, com vantagens para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses.

O contrato poderá se encerrar antes do período previsto, mediante acordo entre as partes e con-

forme andamento das atividades na EFSd.

15.3. Durante o prazo de vigência, mediante solicitação da CESSIONÁRIA e aprovação

da CEDENTE, o preço por quilograma poderá sofrer reajuste com base no IPCA, observa-

do o interregno mínimo de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme

disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III,

da Lei  nº 8.666/93,  exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a

ocorrência da anualidade.

15.4. O direito a que se refere o item 15.3 deverá ser efetivamente exercido mediante pe-

dido formal da CESSIONÁRIA até 180 dias após o atingimento do lapso de 12 meses a

que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.

15.5. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela CESSIONÁRIA.
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15.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial  descrito no

item 15.3.

15.7. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo aditivo, o di-

reito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o encerramento do víncu-

lo contratual.

16. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO

JURÍDICA

16.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da

Lei nº. 8.666 de 1993, será designado, pela autoridade competente, servidor para acom-

panhar e fiscalizar o CONTRATO, ou instrumento equivalente, como representante da Ad-

ministração.

16.2. Será designado como Fiscal do Contrato o P4 da EFSd que será o responsável pelo

acompanhamento do contrato quanto aos aspectos administrativos, tratando de questões

relativas ao planejamento da contratação, aspectos econômicos, prorrogações, além de

promover as medidas necessárias à fiel execução das condições previstas no ato convo-

catório e no instrumento de contrato, sendo também o responsável pela fiscalização do

cumprimento das disposições contratuais, tendo por parâmetro os resultados previstos, vi -

sando à qualidade da prestação.

16.3. A forma como se dará a substituição do Fiscal de contrato em caso de férias, licen-

ças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada função, será regulado por

meio de ato administrativo próprio.

16.4. Independente da forma de administração da execução do objeto e sistema de con-

trole, a EFSd manterá constante fiscalização sobre a execução, utilização e receita co-

mercial auferida, por meio das informações a serem prestadas pela CESSIONÁRIA.

16.5. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução

do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CESSIONÁRIA, por escrito, para adoção

das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

16.6. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qual-

quer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Edital e no Contrato e em tudo

mais que de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com a presente contra-
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tação. A existência e a atuação da fiscalização em nada exime a responsabilidade única,

integral e exclusiva da CESSIONÁRIA, perante o CEDENTE.

16.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade

da CESSIONÁRIA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havi-

das na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas pro-

venientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

16.8. O CEDENTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da con-

tratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da propos-

ta da CESSIONÁRIA.

16.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado

serão encaminhadas à autoridade competente da CEDENTE para adoção das medidas

convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

16.10. Caberá ao gestor  os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno

cumprimento do contrato.

ALEXANDRO DE SOUSA ROSSE, 2º TEN PM

P4 DA EFSD
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ANEXO II – PROPOSTA DETALHADA A SER APRESENTADA PELA VENCEDORA DO
CERTAME

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - Tipo:  MENOR PREÇO POR QUILOGRAMA DA
REFEIÇÃO

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO 
PROPONENTE

Razão Social
CNPJ
Endereço comercial
Telefone
Nome do signatário (quem vai assinar o contrato)
Identidade do signatário
Identidade do signatário
CPF do Signatário
LOTE 1                                                                                                   PREÇO

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Unit.

c/
ICMS

Unit.
s/

ICMS

Total
c/

ICMS

Total s/
ICMS

1 1 Un

CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA
ONEROSA  DE  USO  DE  ESPAÇO
PÚBLICO  PARA  EXPLORAÇÃO  DE
ATIVIDADE DE  RESTAURANTE  E
LANCHONETE,  POR  PARTE  DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM
PREPARO E COMÉRCIO DE REFEIÇÕES,
NA  ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  DE
SOLDADOS (EFSd) DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS

OBSERVAÇÕES:  1)  O  campo  “Valor  com  ICMS”  deverá  ser  preenchido  por  todos  os
proponentes  e  o  campo  “Valor  sem  ICMS”  deverá  ser  preenchido  apenas  pelos
fornecedores mineiros, conforme determina a Resolução Conjunta nº 3.458, de 22 de julho
de  2.003,  das  Secretarias  de  Estado  da  Fazenda  e  de  Planejamento  e  Gestão,  que
regulamenta a isenção de ICMS para este caso.
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI  CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – CENTRO DE
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO E A EMPRESA.

Contrato  de  Prestação  de  Serviços,  originário  da  licitação  na  modalidade  Pregão
Eletrônico  nº  01/2022,  processo  de  compra  nº  1255125000001/2022,  para  CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA  ONEROSA  DE  USO  DE  ESPAÇO  PÚBLICO  PARA  EXPLORAÇÃO  DE
ATIVIDADE DE  RESTAURANTE  E  LANCHONETE,  POR  PARTE  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE REFEIÇÕES, NA ESCOLA DE FORMAÇÃO
DE SOLDADOS (EFSd) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, conforme especificações do
Termo de Referência e demais documentos anexos ao Edital.  O presente contrato será regido
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; pela Lei Estadual nº 14.167,
de 10 de janeiro de 2002; pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012,  nº
44.786 de 18 de abril  de 2008 e suas alterações,  e nº 48.012 de 22 de julho de 2020;  pela
Resolução Conjunta SEPLAG /SEDE/JUCEMG nº 6419,  de 30 de novembro de 2007;  e pela
Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007; mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS PARTES

1.1. CEDENTE: 
Nome:  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  -  Centro  de
Administração de Ensino.
Endereço: rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, CEP 30411-060.
CNPJ nº: 16.695.025/0001-97.
Tel.:                                                                          
E-mail:
Representante Legal: 

1.2. CESSIONÁRIA:
Nome: 
Endereço: 
CNPJ nº: 
Tel.:                                                                          
E-mail:
Representante Legal: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  ONEROSA  DE  USO  DE  ESPAÇO  PÚBLICO  PARA
EXPLORAÇÃO  DE  ATIVIDADE DE  RESTAURANTE  E  LANCHONETE,  POR  PARTE  DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE REFEIÇÕES, NA ESCOLA DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS (EFSd) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, conforme
especificações do Termo de Referência e demais documentos anexos ao Edital.

Código

SIAD
Descrição

Unidade de

aquisição
Quantidade

Preço de

Referência

96482 CONCESSÃO ONEROSA DE Quilograma 01 R$ 39,90
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ESPAÇO PUBLICO PARA

EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE

DE RESTAURANTE E

LANCHONETE

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução  do  objeto  dar-se-á  nas  condições  estabelecidas  no  Termo de Referência,
Anexo I do Edital, inclusive no tocante a prazos. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1.  O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo.

4.2.  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.

4.3. O contrato poderá se encerrar antes do período previsto no item 4.1 mediante acordo
entre as partes e conforme o andamento das atividades na EFSd.

4.4. Previsão de início das atividades escolares na EFSd: 15 de fevereiro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. A  CESSIONÁRIA  repassará  ao  CEDENTE  o  valor  de  R$………………..
(…………………………………………………..). 

5.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes  da  execução  contratual,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
      
          6.1. O valor mensal da Cessão Administrativa de Uso do Espaço Público deverá ser pago
pela CESSIONÁRIA diretamente ao CEDENTE, mediante Documento de Arrecadação Estadual-
DAE, conforme especificado no Termo de Referência, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente,
valendo como prova da quitação o respectivo recibo do pagamento (DAE).

6.2. Mensalmente, com a necessária antecedência ao vencimento, a CESSIONÁRIA deve-
rá procurar a SOFI/CAE para emissão do DAE.

6.3. O eventual atraso no pagamento sujeitará à CESSIONÁRIA ao pagamento de multa
contratual, juros de mora, assim como atualização monetária do valor da parcela em atraso, que
serão aplicados à CESSIONÁRIA pela Academia de Polícia Militar.

6.4.  A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 2% (dois por cento) do
valor da parcela em atraso.

6.5. Os juros de mora corresponderão a 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, sobre o
valor da parcela em atraso.

6.6. A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia se-
guinte ao de seu vencimento, fixado até a data do efetivo pagamento, pro rata die, tendo como
base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na hipótese de extinção deste, o índi-
ce que vier a substituí-lo por determinação legal.
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6.7. A multa não impede que a CEDENTE rescinda unilateralmente o termo de cessão ad-
ministrativa de uso de espaço público decorrente desta licitação e aplique à CESSIONÁRIA as
sanções administrativas previstas.

6.8. Para pagamento de parcela mensal de cessão de uso vencida, que será acrescida de
multa de mora e atualizada monetariamente, a CESSIONÁRIA deverá obter o DAE atualizado di-
retamente junto à SOFI/CAE.

6.9. A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade da CESSIONÁ-
RIA, referentes ao valor da cessão de uso do imóvel, impostos e taxas estaduais e municipais de-
verá ser feita pela CESSIONÁRIA, mensalmente, junto ao fiscal do contrato.

6.10. Todos os repasses e ressarcimentos serão feitos por meio de Documento de Arreca-
dação Estadual – DAE.

6.11. Os  valores  decorrentes  de  imposição  de  sanções  administrativas,  nos  termos  e
condições  estabelecidos  no  CONTRATO  serão  acrescidos  no  Documento  de  Arrecadação
Estadual – DAE.

6.12. O valor da proposta não contempla os valores referentes à água, energia elétrica, co-
leta e destinação de resíduos.

6.13. As despesas de fornecimento de água e energia elétrica serão cobradas por estima-
tiva após o primeiro mês de instalação da empresa e serão calculadas com base no gasto médio 
dos equipamentos e maquinário necessários a prestação do serviço.

6.14. A destinação e o descarte dos resíduos produzidos serão de inteira responsabilidade 
da CESSIONÁRIA. Caso seja de interesse, os resíduos poderão ser destinados juntamente com 
os resíduos produzidos pela CEDENTE, mediante pagamento correspondente ao volume produzi-
do em m3.

6.15. O pagamento das despesas com água, energia elétrica, destinação e descarte de re-
síduos, conforme o caso, deverá ser feito em DAE diverso daquele emitido para pagamento da
taxa de utilização espaço.

6.16. A taxa de cessão de uso será reajustada anualmente com base na variação do Índice
Geral de Preços do Mercado – IGP-M/FGV.
6.17. Nos períodos em que não houver curso em andamento na EFSd 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% (cinqüenta por cento).

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, a contar do início da vigência
do CONTRATO.

7.2. Dentro do prazo de vigência do CONTRATO, mediante solicitação da CESSIONÁRIA e
aprovação  da  CEDENTE  o  preço  por  quilograma poderá sofrer reajuste após o interregno de
12 (doze) meses, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulga-
do pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substi-
tuí-lo, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG / SEF nº 8.898 de 14 de julho de 2013.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. O direito a que se refere o item anterior deverá ser efetivamente exercido mediante pe-
dido formal da CESSIONÁRIA até 180 (cento e oitenta) dias após o atingimento do lapso de 12
(doze) meses, sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.

7.5. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela CESSIONÁRIA.
7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial descrito no item

7.3.
7.7. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto  no termo aditivo, o direi-

to ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o encerramento do vínculo contratu-
al.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS BENFEITORIAS

As benfeitorias serão tratadas da forma estabelecida no Termo de Referência, Anexo I do
Edital. 

CLÁUSULA  NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO

A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo do P4 da EFSd, que será
designado fiscal do contrato por ato do Ordenador de Despesas do CAE, o qual registrará todas
as  ocorrências  relacionadas  com  a  sua  execução,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. O regime de execução das atividades a serem executados pela CESSIONÁRIA e os
materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital.

10.2. É  vedado  à  CESSIONÁRIA subcontratar  total  ou  parcialmente  o  objeto  deste
Contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

As obrigações da CESSIONÁRIA são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I
do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE

As obrigações da CEDENTE são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do
Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ANTINEPOTISMO

É vedada a utilização, na execução das atividades, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A execução insatisfatória do serviço ou da entrega dos materiais, e segundo a natureza da
falta, a critério do CEDENTE, implicará de pleno direito, na imposição de penalidades previstas no
Edital,  observadas  as  disposições  da  Lei  Federal  nº  8.666  de  21  de  junho  de  1993  e  suas
alterações.

Pela  inexecução,  execução  insatisfatória  do  serviço,  erro  de  execução,  execução
imperfeita,  mora de execução dos serviços  objeto  deste  Contrato,  inadimplemento  contratual,
recusa ou não veracidade das informações prestadas, a CESSIONÁRIA estará sujeita às sanções
disciplinadas nesta Cláusula, garantida a ampla defesa e, segundo a natureza da falta, a critério
da  CEDENTE,  implicará  de  pleno  direito,  na  imposição  de  penalidades  previstas  no  Edital,
observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

14.1. Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados,
serão aplicadas as sanções previstas no art. 38 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro
de 2012 c/c art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008 e art. 87 da Lei nº 8.666
de 21 de junho de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o
contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de
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2002, as disposições da Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, além dos seguintes critérios:
14.1.1. Advertência  escrita  -  comunicação  formal  de  desacordo  quanto  à  conduta  do

fornecedor  sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

14.1.2. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos:
a)  0,3%  (três  décimos  por  cento)  por  dia,  até  o  trigésimo  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  do
fornecimento ou serviço não realizado,  ou sobre a  etapa do cronograma físico de obras não
cumpridas;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em efetuar o reforço da garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, 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.

14.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994, de 2001, e
no Decreto Estadual nº 45.902/2012.

14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação  do  fornecedor  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos
resultantes  de  ação  ou  omissão  do  mesmo,  obedecido  o  disposto  no  Decreto  Estadual  nº
45.902/2012.

14.1.5. Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração
Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso,
ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento
ou  serviço  não  realizado,  ou  sobre  a  etapa  do  cronograma  físico  de  obras  não  cumpridas,
conforme previsão constante do art. 86 da Lei nº 8.666/93.

14.1.6. A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua
previsão expressa e suficiente no edital e no Contrato, quando houver, por meio de cláusula que
contenha  a  indicação  das  condições  de  sua  imposição  no  caso  concreto  bem  como  dos
respectivos percentuais aplicáveis, conforme art. 86 e inc. II do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

14.1.7. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
restritivas  de  direito,  constante  deste  edital,  facultada  a  defesa  prévia  do  interessado,  no
respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.

14.1.8. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.

14.1.9. Em conformidade com o disposto no caput do art.  38 do Decreto nº 45.902/12,
constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas pessoas jurídicas,
os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade
poderão ser  a elas estendidos,  bem como às  pessoas naturais  envolvidas,  sem prejuízo das
demais medidas administrativas e judiciais cabíveis.

14.1.10. Aplicar-se-á o acima disposto quando:
I – for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou 

sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e
II – tenha objeto social similar ao da sociedade punida.

14.2. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES
14.2.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração

Pública poderá, em conformidade com a norma contida no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002 e art. 48 do Decreto nº 45.902/12, ser também aplicada àquele que:

14.2.1.1. Apresentar documentação falsa;
14.2.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.2.1.3. Não mantiver a proposta;
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14.2.1.4. Falhar ou fraudar na execução do Contrato, e;
14.2.1.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo das sanções aplicáveis.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CESSIONÁRIA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A  CESSIONÁRIA  reconhece  os  direitos  da  CEDENTE  em  caso  de  rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4.  O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizações e multas.
15.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CESSIONÁRIA com/em outra pessoa

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material  de
propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
15.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização escrita
e  fundamentada  da  autoridade  competente,  será  assegurado  o  devido  processo  legal,  o
contraditório  e  a  ampla  defesa,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  a  CEDENTE  adotar,
motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

O  presente  contrato  poderá  ser  alterado  nos  casos  previstos  pelo  art.  65  de  Lei  n.º
8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A  CEDENTE providenciará  a publicação deste  Contrato  na Imprensa Oficial  em forma
resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO E DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão decididos pela CEDENTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em conformidade com a legislação
regente, ficando eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir  quaisquer dúvidas e
pendências porventura resultantes da execução do presente Contrato, renunciando as partes a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ter direito.

18.2. 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 por 2
(duas) testemunhas conforme abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo
valor do original.
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Belo Horizonte, _________ de ________________ de 2022.

PARTES INTERESSADAS:

______________________________________________________
CESSIONÁRIA

______________________________________________________
CEDENTE

TESTEMUNHAS:
______________________________________________________

PRIMEIRA TESTEMUNHA

______________________________________________________
SEGUNDA TESTEMUNHA
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ANEXO IV – MODELO DE TERMO DE VISITA 

TERMO DE VISITA 

Declaro  para  fins  de  comprovação,  conforme  recomenda  o  Edital  do

Processo de Compras nº 1255125000001/2022, que o(a) sr.(a.)__________________________,

representante  legal/proprietário(a)  da  empresa  ______________________________________,

visitou as instalações da CANTINA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (EFSd) DA

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (APM), localizada na rua Dr. Gordiano,

123, bairro  Prado,  em Belo  Horizonte/MG,  onde  verificou,  pessoalmente os  locais  para  a

prestação  da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO

PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE RESTAURANTE E LANCHONETE, POR PARTE DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE REFEIÇÕES, NA ESCOLA DE

FORMAÇÃO DE SOLDADOS (EFSd) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  cientificando-

se de todas as variáveis necessárias à sua execução, não lhe restando nenhuma dúvida.

Quartel em Belo Horizonte/MG _____ de ___________ de 2022.

______________________________________________________________________
FISCAL DO CONTRATO 

__________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL/PROPRIETÁRIO(A)

IDENTIDADE / CPF n° __________________________________

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

62


	OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS pelo e-mail: cae-licitacoes@pmmg.mg.gov.br
	PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.
	A ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES incorretas NO MESMO.
	18. DA TAXA DE UTILIZAÇÃO
	CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS PARTES
	CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
	CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
	CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
	CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
	CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
	CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE
	CLÁUSULA OITAVA – DAS BENFEITORIAS
	CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
	CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE
	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ANTINEPOTISMO
	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES
	CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
	CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO E DOS CASOS OMISSOS


